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13 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ
Η Haldera Trading Ltd. έχει συσσωρευμένη 

εμπειρία 13 ετών στο αντικείμενο της Τοπογραφίας 
και της Γεωπληροφορικής
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
H HALDERA TRADING LTD. δραστηριοποιείται 
στον χώρο της προηγμένης τεχνολογίας με κύριο 
αντικείμενο την εμπορία, πώληση και υποστήριξη 
τοπογραφικών και άλλων επιστημονικών 
οργάνων τεχνολογίας αιχμής.      

Η HALDERA TRADING LTD. είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος του Ιαπωνικού οίκου TOPCON, 
ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους 
κατασκευής τοπογραφικού εξοπλισμού, καθώς 
και άλλων οίκων.

Η HALDERA TRADING LTD. δίνει μεγάλη 
σημασία στην ποιότητα, γεγονός που την 
καθιστά ανταγωνιστική, προσδίδοντας της 
μια δυναμική που της επιτρέπει να προσφέρει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα.

Η πιστοποιήση με το πρότυπο ποιότητας 
ISO 9001:2015 στις υπηρεσίες και τις 
λειτουργίες της εταιρείας είναι πολύ σημαντική, 
αφού αντανακλά την αρτιότητα και αξιοπιστία 
στις δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες της.

Για την Topcon η καινοτοµία είναι το κλειδί της επιτυχίας. 
Η εταιρική κουλτούρα της Topcon από το 1932 είναι η απόλυτη αφοσίωση στην παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στόχος της είναι η ανάπτυξη λύσεων προηγµένης τεχνολογίας για 
να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες των επαγγελµατιών.

Πιστοποίηση TÜV 
ISO 9001:2015
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Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας

www.haldera.com.cy
Για να ενηµερώνεστε για όλα τα νέα µοντέλα που προσφέρει η εταιρεία µας

Για να µαθαίνεται πρώτοι για updates σε software & firmware

Για τεχνική υποστήριξη και service

Για συµβουλές και tips

Για να επωφεληθείτε από τις προσφορές µας

Για να προγραµµατίσετε µία ζωντανή παρουσίαση στο γραφείο ή στο πεδίο
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ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Η τεχνογνωσία της εταιρίας αποκτήθηκε μέσα από 13 χρόνια ενασχόλησης με την 
τοπογραφία και τις εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. 

Ο ξεκάθαρος στόχος μας είναι να παρέχουμε καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της αγοράς αλλά και του μέλλοντος.

Η εταιρία επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες για να κάνουν αποτελεσματικότερη την 
εργασία τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Η Haldera Trading Ltd. σχεδίασε, ανέπτυξε και εγκατέστησε το μεγαλύτερο Δίκτυο 
Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς στην Κύπρο, το U.R.A.N.U.S, το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα παγκόσμια 
δορυφορικά συστήματα GPS και GLONASS.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της Haldera Trading Ltd.  έχει επίσης 
εγκαταστήσει με απόλυτη επιτυχία προηγμένα τεχνολογικά συστήματα. 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Η πολυετής εμπειρία και η 
βαθιά γνώση του αντικειμένου 
από εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό αποτελούν τους βασικούς 
παράγοντες της επιτυχημένης 
εξέλιξης της εταιρείας μας. 
Για οποιαδήποτε εφαρμογή ακριβείας 
στη γή, τον αέρα ή τη θάλασσα, η 
Haldera Trading Ltd. είναι δίπλα σας 
για κάθε σας ανάγκη.

6 www.haldera.com.cy T. 00357-22678897 | E. info@haldera.com.cy



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Εδώ και 13 χρόνια, με πάθος για τη δουλειά μας και αγάπη για το αντικείμενο μας, 
έχουμε όραμα να βοηθούμε τον μηχανικό να εργάζεται αποδοτικότερα, προσφέροντάς 
του προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και αξεπέραστης ποιότητας. Όλα αυτά τα χρόνια 
ωθούμε την Haldera Trading Ltd. σε μία δυναμικά ανοδική πορεία. 

Στόχος της HALDERA TRADING Ltd. είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδια-
γραφών στην εκπαίδευση, την υποστήριξη μετά την πώληση, την τεχνική υποστήριξη και 
την επισκευή (service) των επιστημονικών οργάνων τα οποία εμπορεύεται. 

Πάγια πολιτική μας είναι η ικανοποίηση κάθε τεχνικής ανάγκης και εφαρμογής.

Όλα τα τμήματά μας είναι πλήρως μηχανογραφημένα και δικτυωμένα μεταξύ τους με 
server τελευταίας τεχνολογίας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά 
μηχανήματα, προγράμματα διαχείρισης πελατολογίου και συναλλαγών.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Η εταιρεία στελεχώνεται από μόνιμους συνεργάτες και επιστημονικό προσωπικό 
(Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς  Μηχανικούς,  Χωροτάκτες και 
Πολεοδόμους Μηχανικούς , Περιβαντολόγους,  Ηλεκτρονικούς, Μηχανικούς 
Πωλήσεων, Γραμματειακή υποστήριξη, Νομικό τμήμα και Λογιστήριο).
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Εκπαίδευση - Επίδειξη λειτουργίας
Κατά την παράδοση των οργάνων πραγματοποιείται πλήρης 
εκπαίδευση της λειτουργίας τους. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την 
εκμάθηση του χειρισμού του συστήματος και των προγραμμάτων 
που διαθέτει, τόσο στο γραφείο όσο και στο πεδίο. 
Η Haldera Trading Ltd. βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της και 
μετά την πώληση για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή τεχνική 
συμβουλή.

Τεχνική Υποστήριξη SERVICE
Κατά την διάρκεια της επισκευής του εξοπλισμού σας η 
εταιρείας μας, σας παρέχει εξοπλισμό αντικατάστασης για να 
μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας χωρίς προβλήματα και 
καθυστερήσεις. 

Το τμήμα service της Haldera Trading Ltd. είναι πιστοποιημένο 
και διαθέτει τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό επισκευής 
οργάνων. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι μόνο τα 
επίσημα που διατίθενται αποκλειστικά από την κατασκευάστρια 
εταιρεία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η Haldera Trading Ltd. διαθέτει εξειδικευμένο και 
πιστοποιημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 
επισκευής οργάνων στην Κύπρο.

Το τμήμα service της Haldera Trading Ltd. είναι το 
μοναδικό στην Κύπρο το οποίο αναλαμβάνει και 
παρέχει επισκευή Express 24h.

Από την ώρα δηλαδή που παραλαμβάνεται ο 
εξοπλισμός σας, επισκευάζεται εντός 24 ωρών. 

Το τμήμα service της Haldera Trading Ltd. αποτελεί 
περιφερειακό κέντρο επισκευής της TOPCON για την 
Ευρώπη.

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
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Η HALDERA TRADING LTD.  ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΤΗΣ TOPCON ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Άλλη µία επιτυχία έρχεται να προστεθεί 
στις ήδη υπάρχουσες για την 
HALDERA TRADING Ltd!
Η Topcon επέλεξε την Haldera Trading Ltd. ως ένα από τα έντεκα νέα 
Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Επισκευής της Topcon στην Ευρώπη.

Η επιλογή έγινε με βάση την εμπειρία, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό 
εξοπλισμό και το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.
Αποτελεί μεγάλη μας τιμή και ταυτόχρονα επιβράβευση για την ποιότητα 
των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας 
μας. 

Εργαζόμαστε συνεχώς, αφουγκραζόμενοι τις δικές σας ανάγκες, 
προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες μας υπηρεσίες, τόσο 
πριν όσο και μετά την πώληση.

Η διαρκής βελτίωση συμβάλλει στην κατανόηση και ικανοποίηση των 
εξειδικευμένων αναγκών κάθε πελάτη, βελτιστοποιώντας διαρκώς τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και ελαχιστοποιώντας τους χρόνους 
αναμονής.

Θα συνεχίσουμε τη διαρκή μας προσπάθεια ευχαριστώντας προκαταβολικά 
όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.

ΕΓΓΥΗΣΗ                   ΑΣΦΑΛΕΙΑ              ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η Topcon πρωτοπορεί στην παγκόσμια αγορά σε ότι αφορά τις νέες τεχνολογίες. 

Οι καινοτομίες της εταιρείας τα τελευταία 70 χρόνια οδηγούν τις εξελίξεις στον χώρο της 
τοπογραφίας και των κατασκευών.

KAINOTOMIA
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Παρέχει επιχειρησιακές δυνατότητες που 
ποτέ πριν δεν ήταν εφικτές σε Γεωδαιτικούς 
σταθμούς γενικής χρήσης. 300 μέτρα εύρος 
ασύρματης επικοινωνίας χρησιμοποιώντας 
τεχνολογίες της Topcon.

Η νέα τεχνολογία της Topcon 
Universal Tracking Channels μπορεί να 
παρέχει μετρήσεις για 60% περισσότερους 
δορυφόρους χρησιμοποιώντας τον ίδιο 
αριθμό καναλιών.

ΕΥΦΥΪΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εάν το όργανό σας χαθεί ή κλαπεί, 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
TS-shield μπορείτε απλά να στείλετε ένα 
κωδικοποιημένο σήμα στο όργανο και να 
το απενεργοποιήσετε όπου και αν βρίσκεται 
στον κόσμο! Σας πληροφορεί επίσης για 
ενημερώσεις.

Η τεχνολογία Hybrid PositioningTM δίνει τη 
δυνατότητα σύνδέσης μεταξύ δικτύων GNSS 
και Ρομποτικών Γεωδαιτικών σταθμών μέσω 
μίας ενιαίας πλατφόρμας.

Η νέα επαναστατική τεχνολογία της Topcon 
επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των 
υπαρχόντων αλλά και των επερχομένων 
συστημάτων προσδιορισμού θέσης.

Ο προηγμένος αλγόριθμος της Topcon 
μειώνει τις αλοιώσεις που σχετίζονται με τις 
μετρήσεις χωρίς πρίσμα και παρέχει ακριβή 
αποτελέσματα στις περισσότερες επιφάνειες 
σε μεγάλες αποστάσεις.
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GM-52 GM-55
Γωνιομετρική ακρίβεια 2” (6cc) 5” (15cc)

Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα 4.000 m

Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 500 m

Ακρίβεια στην απόσταση 1.5mm+2ppm

Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα 2mm+2ppm

Αντισταθμιστής 2 Άξονες

Οθόνες
Πληκτρολόγιο

2 φωτιζόμενες οθόνες Graphic LCD  με 
28 πλήκτρα λειτουργίας

1 φωτιζόμενη οθόνη Graphic LCD  με 
28 πλήκτρα λειτουργίας

Ενσωματωμένα προγράμματα Αποτύπωση, Χάραξη, Εμβαδο/ση, Καταβιβασμός Υψομέτρου, Πλευρο/ση

Χωρητικότητα USB FLASH 32GB

Δυνατότητες Φωτεινός οδηγός σκόπευσης (Laser Pointer) 

Επικοινωνίες Θύρα USB, Σειριακή RS-232C, Bluetooth

Αντοχή - Ανθεκτικότητα IP66

Αυτονομία 14ώρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Γωνιομετρική ακρίβεια 2” και 5” με IACS
• Ενσωματωμένο λογισμικό Εφαρμογών Κατασκευής και Αποτύπωσης
• Γρήγορο, ακριβές και ισχυρό EDM 
• Μέτρηση απόστασης χωρίς πρίσμα έως 500m και με πρίσμα έως 4.000μ
• USB με 32 GB αποθηκευτικό χώρο
• 14 ώρες αυτονομίας
• Bluetooth
• Laser κέντρωση

Γενικής Χρήσης
Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

GM 50 Series 
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η νέα σειρά GM-50 είναι ιδανικά τοπογραφικά 
εργαλεία πεδίου που προσφέρουν αξιοπιστία και 
ευελιξία.
Ο κομψός και ανθεκτικός σχεδιασμός τους με 
βαθμολογία IP66 σε νερό και σκόνη, η ενσωματωμένη 
δυνατότητα Bluetooth® και η εσωτερική κεραία, σας 
δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε μετρήσεις 
ακριβείας γρήγορα και εύκολα.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Γενικής Χρήσης
Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

Γενικής Χρήσης

ΟS Series 
Ο ορισμός του σκληρού!
Τελευταίας τεχνολογίας Γεωδαιτικοί σταθμοί σε ένα περίβλημα 
βαθμολογημένο με IP65 και Windows. 
Η σειρά OS με παγκόσμιας κλάσης ακρίβεια, μπορεί να χειριστεί 
όλες τις εργασίες σας.

• Ενσωματωμένο υπερσύγχρονο λογισμικό συλλογής 

   δεδομένων MAGNET® Field 

• Προηγμένη γωνιομετρική ακρίβεια 

• TSshield™ για ασφάλεια και απλοποιημένη συντήρηση 

• Γρήγορο και πανίσχυρο EDM

• Αποκλειστική τεχνολογία επικοινωνιών LongLink™ 

ΟS-101 ΟS-103 ΟS-105
Γωνιομετρική ακρίβεια 1” (3cc) 3” (10cc) 5” (15cc)

Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα 4.000 m

Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 500 m

Ακρίβεια στην απόσταση ± (2mm+2ppm x D) mm

Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα ± (3mm+2ppm x D) mm

Αντισταθμιστής 2 Άξονες

Οθόνες - Πληκτρολόγιο Έχρωμη οθόνη αφής 3.5” TFT QVGA colour LCD με 25 πλήκτρα λειτουργίας

Ενσωματωμένα προγράμματα

Magnet-Αποτύπωση με την βοήθεια απεικόνισης οθόνης χάρτη, Χάραξη με εισαγωγή σημείων από 
αρχείο Autocad (txt, xml, dwg, dxf) κ.ά. Επίλυση οδεύσεων, Οπισθοτομία με την εισαγωγή μέχρι 
και 17 διαφορετικών σημείων, Ρουτίνες CO-GO και ενσωματωμένο πρόγραμμα χάραξης Μελέτης 

Οδοποιίας, Υπολογισμός όγκων, Δημιουργία DTM, Δημιουργία ισοϋψών

Δυνατότητες Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγό σκόπευσης (Laser Pointer) 

Επικοινωνίες LongLink™ επικοινωνίες με  Bluetooth® Class 1. Θύρα USB 2.0 (Host + Slave), Σειριακή RS-232C

Αντοχή - Ανθεκτικότητα IP65

Αυτονομία 26 ώρες
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Γενικής Χρήσης
Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

GM-102 GM-103 GM-105
Γωνιομετρική ακρίβεια 2” 3” 5”

Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα 6.000 m

Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 1.000 m

Ακρίβεια στην απόσταση ± (1.5mm+2ppm x D) mm

Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα ± (2mm+2ppm x D) mm

Αντισταθμιστής 2 Άξονες

Οθόνες - Πληκτρολόγιο Οθόνη LCD με πλρηκτρολόγιο (2η οθόνη προαιρετικά)

Ενσωματωμένα προγράμματα Αποτύπωση, Χάραξη, Εμβαδο/ση, Ρουτίνες CO-GO

Δυνατότητες Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγό σκόπευσης (Laser Pointer) 

Επικοινωνίες USB, Σειριακή θύρα RS-232, Bluetooth

Αντοχή - Ανθεκτικότητα IP66

Αυτονομία 28 ώρες (eco mode)

GM-100 Series
Κοµψός σχεδιασµός, µοναδικές επιδόσεις!
Σχεδιάστηκε για να διαθέτει τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά 
πλεονεκτήματα σε ένα μικρό και ανθεκτικό περίβλημα. 
Με το ξαιρετικά ισχυρό EDM παρέχει την ακρίβεια, την ταχύτητα 
και την αντοχή που απαιτούν οι πιο σκληρές εργασίες.
Επίσης η μεγάλης διάρκειας μπαταρία του σας εξασφαλίζει ακόμα 
αποδοτικότερη εργασία.

• 6000 μέτρα με πρίσμα και 1,5mm ακρίβεια

• USB με 32 GB αποθηκευτικό χώρο

• Ανθεκτικότητα στην υγρασία / σκόνη

• 28 ώρες αυτονομίας (eco mode)

• Τηλεματική TSshield ™ για απόλυτη ασφάλεια και προστασία
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Γενικής Χρήσης
Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

• Οδηγός Σημείων για Χάραξη / Αποτύπωση

• 24-πλήκτρο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

• Ενσωματωμένες εφαρμογές όπως οδοποιία

• IP66 ανθεκτικότητα από σκόνη και νερό

GPT-3505LN 
Long Range Reflectorless 2.000 µέτρα!
Ιδανικός για κατασκευές, λατομεία και εργοτάξια εξορύξεων
και δυνατότητα μέτρησης χωρίς πρίσμα στα 2000 μετρα!

Αυτός ο στιβαρός και αδιάβροχος γεωδαιτικός σταθμός έρχεται με 
ενσωματωμένα προγράμματα συλλογής δεδομένων και χάραξης. 
Η σειρά GPT-3505LN παρέχει ανώτερη απόδοση και ποιότητα που 
υποστηρίζεται από τη τεχνολογία Long Range της Topcon.

GPT-3505LN
Γωνιομετρική ακρίβεια 5” (15cc)

Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα 3.000 m

Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 2.000 m

Ακρίβεια στην απόσταση ± (2mm+2ppm x D) mm

Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα ± (3mm+2ppm x D) mm

Αντισταθμιστής 2 Άξονες

Οθόνες - Πληκτρολόγιο Οθόνη Graphic LCD με πλρηκτρολόγιο

Ενσωματωμένα προγράμματα TopField, Οδοποιία

Χωρητικότητα 24,000 σημεία

Δυνατότητες Φωτεινοί οδηγοί χάραξης (Red LED)

Επικοινωνίες Σειριακή θύρα RS-232

Αντοχή - Ανθεκτικότητα IP66
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Ροµποτικοί
Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

Η Topcon παρουσιάζει ένα επαναστατικό προϊόν αποτύπωσης 
και χάραξης που συνδυάζει την τεχνολογία laser της Topcon με 
την τεχνολογία ρομποτικής καθοδήγησης της Topcon. 
Το LN-100 ανταποκρίνεται με υψηλή ακρίβεια σε οποιοδήποτε 
έργο.

Ξεχάστε οριστικά την πολυπλοκότητα και ετοιμαστείτε για 
μια μοναδική εμπειρία σε εφαρμογές χάραξης, αποτύπωσης 
και BIM.  Απλά πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης και το LN-100 
θα οριζοντιοποιηθεί αυτόματα. Εκκινήστε το χειριστήριο του 
ή το smartphone σας και είστε έτοιμος για εργασία υψηλής 
παραγωγικότητας, χωρίς να απαιτείται η χρήση δεύτερου ατόμου 
- βοηθού!

Η έγχρωμη οθόνη του smartphone σας ή tablet σας εμφανίζει ένα 
απλό σημείο προς χάραξη ή μεγάλα σχέδια CAD. Απλά εντοπίστε 
το σημείο ή τη γραμμή που θέλετε να χαράξετε, επιλέξτε τη και το 
LN-100 ακαριαία θα σας υποδηλώσει τη θέση. 
Το LN-100 «κλειδώνει» και ακολουθεί το πρίσμα δίνοντας τις 
πληροφορίες κίνησης στο χρήστη προς το σημείο χάραξης.
Το LN-100 σας ακολουθεί αυτόματα, υλοποιώντας με μονα-
δικό τρόπο τη ρομποτική καθοδήγηση, αυξάνοντας την παραγω-
γικότητα της εργασίας σε μέγιστο βαθμό.

Καινοτόμο προϊόν αποτύπωσης και χάραξης.

LN-100 
Layout Navigator
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Ροµποτικοί
Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

Το GTL-1000 είναι ένα ισχυρό εργαλείο σχεδιασμένο για 
χάραξη και σάρωση. 

Σε συνδυασμό με το λογισμικό 
ClearEdge 3D Verify, προσφέρει 
ένα νέο πρότυπο ροής των εργασιών 
στις κατασκευές.

Με το GTL-1000 αυξάνεται η 
παραγωγικότητα, διασφαλίζεται η 
ποιότητα της κατασκευής και 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
λαθών. Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται και η υπέρβαση του 
κόστους λόγω σφαλμάτων.

• 1 Ρύθµιση (για αποτύπωση, χάραξη & scanning)

• 1 Όργανο (ροµποτικός γεωδαιτικός σταθµός & laser scanner)

• 1 Χειριστής

Απλοποιηµένος Τρόπος για Επαλήθευση της Κατασκευής

ΑΠΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

GTL-1000
Ροµποτικός Γεωδαιτικός Σταθµός 
& Laser Scanner 

NEO
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GT-502 GT-503 GT-505 GT-1001 GT-1002 GT-1003
Γωνιομετρική ακρίβεια 2” 3” 5” 1” 2” 3”

Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα 4.500 m 5.000 m

Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 800 m 1000 m

Ακρίβεια στην απόσταση 2mm+2ppm 1mm+2ppm

Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα 2mm+2ppm (0.3-200m)

Ταχύτητα περιστροφής 1200 το δευτερόλεπτο 1800 το δευτερόλεπτο

Αντισταθμιστής 2 Άξονες

Οθόνες - Πληκτρολόγιο Έχρωμη οθόνη αφής 800X400 TFT και 24 πλήκτρα λειτουργίας με φωτισμό

Ενσωματωμένα προγράμματα

Magnet-Αποτύπωση με την βοήθεια απεικόνισης οθόνης χάρτη, Χάραξη με εισαγωγή σημείων από 
αρχείο Autocad (txt, xml, dwg, dxf) κ.ά. Επίλυση οδεύσεων, Οπισθοτομία με την εισαγωγή μέχρι 
και 17 διαφορετικών σημείων, Ρουτίνες CO-GO και ενσωματωμένο πρόγραμμα χάραξης Μελέτης 

Οδοποιίας, Υπολογισμός όγκων, Δημιουργία DTM, Δημιουργία ισοϋψών

Δυνατότητες Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγό σκόπευσης (Laser Pointer) 

Επικοινωνίες LongLink™ επικοινωνίες με  Bluetooth® Class 1. Θύρα USB 2.0, Σειριακή RS-232C

Αντοχή - Ανθεκτικότητα IP65

Ροµποτικοί
Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

GT Series 

• Μηχανισμός Υπερήχων (Ultrasonic Direct Drive motors)

• 30% μικρότερο και ελαφρύτερο 

• TSshield™ για ασφάλεια και απλοποιημένη συντήρηση

• Προηγμένη τεχνολογία Advanced UltraTrac technology

• 5 χρόνια εγγύηση για τον Ultrasonic μηχανισμό

NEO

Ο µικρότερος και ταχύτερος ροµποτικός 
γεωδαιτικός σταθµός στον πλανήτη γη.

Συνδυάζει την απόδοση ενός ρομποτικού συστήματος, 
τη δύναμη της μεγάλης εμβέλειας μετρήσεων χωρίς 
πρίσμα και τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν μια 
υβριδική λύση positioning. 

LATEST NEWS: Νέος Γεωδαιτικός Σταθμός GT-503M με αυτόματη εστίαση (auto-collimating).
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Servo-Ροµποτικοί µε 
ατέρµονο κοχλία και κάµερα

Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

DSi Series 
Η νέα σειρά DSi διαθέτει αναβαθµισµένη 
συνδεσιµότητα µέσω wi-fi. 
Με τη σύνδεση μέσω wi-fi παρέχεται η δυνατότητα 
στο χρήστη για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 
με χρήση φωτογραφιών και βίντεο σε θέσεις 
αποτύπωσης.
Διαθέτει επίσης πανίσχυρο EDM για μετρήσεις 
ακριβείας με εμβέλεια 1000 μέτρα χωρίς πρίσμα
και ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή
5 megapixel!

• WLAN υψηλής ταχύτητας 
• Τεχνολογία Auto-tracking
• Τεχνολογία επικοινωνιών LongLink™
• TSshield™ για ασφάλεια και απλοποιημένη
   συντήρηση

DS 201i DS 203i DS 205i
Γωνιομετρική ακρίβεια 1’’ (3cc) 3’’ (10cc) 5’’ (15cc)

Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα 6.000 m

Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 1.000 m

Ακρίβεια στην απόσταση 1.5mm+2ppm

Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα 2mm+2ppm

Αντισταθμιστής 2 Άξονες

Οθόνες - Πληκτρολόγιο Δύο έγχρωμες οθόνες TFT QVGA με πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

Ενσωματωμένα προγράμματα
MAGNET Field on-board
MAGNET Office Tools

Κάμερα 5 megapixel για live video και φωτογραφίες

Τεχνολογίες Hybrid Positioning, Τεχνολογία Xpointing για γρήγορη και αξιόπιστη εύρεση πρίσματος, TSshield™

Επικοινωνίες Wi-fi, LongLink™. Θύρα USB , Σειριακή RS-232C

Αντοχή - Ανθεκτικότητα IP65

Αυτονομία 5 ώρες
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Βιοµηχανικών µετρήσεων
Γ Ε Ω ∆ Α Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

MS-AXII Series
Η νέα γενιά γεωδαιτικών σταθμών MS AXII 
υψηλής ακρίβειας 0.5” και 1”.
Θέτουν νέα standard στις εργασίες πολύ 
υψηλής ακρίβειας. 

• Σύστημα IACS (Independent Angle Calibration System) 
   για υψηλή γωνιομετρική ακρίβεια
• Προηγμένος αλγόριθμος Auto-Pointing
• Φωτισμός στόχου
• Τέλεια ευθυγράμμιση για δείκτη laser
• TSshield™ για ασφάλεια και απλοποιημένη συντήρηση

MS05-AXII MS1-AXII
Γωνιομετρική ακρίβεια 0,5” (1,5cc) 1” (3cc)

Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα 3.500 m

Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 100 m 400 m

Ακρίβεια στην απόσταση με 1 πρίσμα 0.8 mm + 1 ppm 1 mm + 1 ppm

Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα 1 mm + 1 ppm 2 mm + 1 ppm

Αντισταθμιστής 2 Άξονες

Ταχύτητα περιστροφής 850 το δευτερόλεπτο

Οθόνη - Πληκτρολόγιο TFT LCD οθόνη, φωτιζόμενο πληκτρολόγιο

Αντοχή - Ανθεκτικότητα IP65
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Ολοκληρωµένη λύση Delta Monitoring
από την Haldera Trading Ltd.
Ολοκληρωµένη λύση Delta Monitoring
από την Haldera Trading Ltd.
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GLS-2000S GLS-2000M GLS-2000L
Εμβέλεια 130m 350m 500m

Ακρίβεια απόστασης 3,5mm/150m

Ανίχνευση στόχου 3” στα 50 m

Οπτικό Πεδίο Σάρωσης 360° οριζόντια και 270° κάθετα

Συνδεσιμότητα με H/Y Wireless LAN, USB

Οθόνη / Πληκτρολόγιο 3.5” αφής / 3 πλήκτρων

Αποθήκευση Δεδομένων SD Memory Card

Αντοχή & Ανθεκτικότητα IP54

Τροφοδοσία ρεύματος Li Ion Μπαταρία BT-65 Q x4

3D Laser Scanner
3 D  I M A G I N G

GLS 2000 Series
Οι νέοι 3D σαρωτές λέιζερ της σειράς GLS είναι υψηλής ταχύτητας, συμπαγείς και εύκολοι στη χρήση. Συνδυάζουν μεγάλη εμβέλεια 
μετρήσεων και ακρίβεια των δεδομένων. Οι κορυφαίοι αυτοί σαρωτές διατίθενται σε μια ευρεία γκάμα εμβέλειας σάρωσης από 130 
έως 500 μέτρα και μπορούν να σαρώσουν ολόκληρα εργοτάξια σε λιγότερο από τρία λεπτά (συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων).
Οι σαρωτές λέιζερ της σειράς GLS είναι και Γεωδαιτικοί σταθµοί χρησιμοποιώντας συντεταγμένες στάσης και προσανατολισμού είτε 
σε στόχο είτε σε πρίσμα!

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:
• Νέα λειτουργία σάρωσης υψηλής ισχύος για εσωτερικούς χώρους, μαύρες ή γυαλιστερές επιφάνειες 
• Νέα λειτουργία οδικής σάρωσης που αυξάνει την απόδοση σάρωσης για ασφαλτικά οδοστρώματα
• Δυνατότητα σάρωσης και στη σειρά AT-P 360ο πρισμάτων της Topcon
• 30% γρηγορότερη σάρωση στόχων

Όλα τα GLS-2000 έχουν πλέον τις νέες δυνατότητες, ενώ οι ήδη κάτοχοι µπορούν να αναβαθµίσουν τον εξοπλισµό τους.

Laser Σαρωτές + Γεωδαιτικοί Σταθµοί

NEW
UPDATE

Υψηλή ταχύτητα σάρωσης Σάρωση One Touch Λογισμικό Magnet Collage
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Λογισµικά
Γ Ι Α  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ

Νέο πακέτο λογισμικού σχεδιασμένο για να εδραιώσει και να διευκολύνει 
το περιβάλλον εργασίας στην επεξεργασία και την οπτικοποίηση των 
νεφών σημείων. Προσφέρει λύση «όλα σε ένα» για επαγγελματίες 
που χρησιμοποιούν laser scanners, συσκευές mobile mapping, pav-
ing scanners και παραδοσιακά τοπογραφικά όργανα. Με το MAGNET 
Collage, οι χρήστες μεγάλου όγκου δεδομένων που προέρχονται από 
πολλαπλούς αισθητήρες, όπως κινητά και στατικά όργανα, μπορούν 
να χρησιμοποιούν ένα πακέτο λογισμικού για την επεξεργασία νεφών 
σημείων και φωτογραφιών. 

Το MAGNET Collage χρησιμοποιεί αναβαθμισμένους αλγόριθμους 
ένωσης και λειτουργίας σημείων ελέγχου εδάφους για ταχύτερα 
αποτελέσματα. Επιτρέπει την αυτόματη ένωση νεφών σημείων με σημεία 
ελέγχου εδάφους χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να το πραγματοποιεί 
χειροκίνητα για κάθε νέφος.

Το MAGNET Collage Web είναι μια ολοκαίνουργια web υπηρεσία 
που είναι ενσωματωμένη στο MAGNET Collage για κοινή χρήση και 
συνεργασία σε έργα με μεγάλο όγκο δεδομένων.  Αυτή η νέα υπηρεσία 
καταργεί τα εμπόδια που υπήρχαν στη συνεργασία ομάδων που ήθελαν 
να μοιράζομαι 3D σημεία νεφών και επιταχύνει την ροή των εργασιών 
στο έπακρο.

MAGNET Collage 
και Magnet Collage Web 
Λογισμικό επεξεργασίας
Μεγάλου Όγκου Δεδομένων
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Λογισµικά
Γ Ι Α  S C A N N I N G

Εξαγωγή 3D μοντέλων από Laser Scanner

Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις

Η ClearEdge3D έχει ιστορικό τεχνολογικής 
καινοτομίας και ηγετική θέση στην αυτοματοποιημένη 
εξαγωγή 3D μοντέλων από Laser Scanner. Επίσης 
είναι γνωστή για το λογισμικό 3D μοντελοποίησης και 
επαλήθευσης κατασκευής τους. Τον Φεβρουάριο του 
2018 η Topcon εξαγόρασε την ClearEdge3D.

Αφού αποτυπώσετε ένα τρισδιάστατο σύννεφο σημείων με το 
GLS-2000 και επεξεργαστείτε με το MAGNET Collage, το 
λογισμικό αυτοματοποιημένης μοντελοποίησης και αναγνώρισης 
αντικειμένων ClearEdge3D ολοκληρώνει τη διαδικασία, 
δημιουργώντας τεκμηριωμένο μοντέλο και επαλήθευση κατασκευής. 

Το λογισμικό EdgeWise από την ClearEdge3D προσφέρει μια σειρά από 
λειτουργίες και εργαλεία μοντελοποίησης που βοηθούν τους χρήστες να 
πάρουν γρήγορα σύννεφα σημείων και να τα μετατρέψουν σε χρήσιμα 
3D κτίρια και μοντέλα. Ως η πιο εξελιγμένη πλατφόρμα μοντελοποίησης 
της βιομηχανίας, η EdgeWise χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη εξαγωγή 
χαρακτηριστικών, τεχνολογία αναγνώρισης προτύπων και αλγόριθμους 
αναγνώρισης αντικειμένων για να μειώσει το χρόνο μοντελοποίησής σας 
κατά 75%.

Το Verity από την ClearEdge3D συγκρίνει τα σύννεφα σημείων με τα 
μοντέλα σχεδιασμού, επιτρέποντας 100% επαλήθευση της εργασίας 
σας. Με τη χρήση του λογισμικού αυτού παρέχετε πλήρη επικύρωση των 
εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί και λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τυχόν αποκλίσεις. Το Verity είναι πλήρως ενσωματωμένο στο 
Autodesk Navisworks και είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ταχύτητα και 
αξιοπιστία για να μειωθεί το κόστος σας σε περίπτωση λάθους. 

■ Μοντέλο 3d σωλήνων, δομικά στοιχεία, αγωγοί, τοίχοι
■ Δυνατότητες δομών και αρχιτεκτονικών μοντέλων
■ Μηχανή απεικόνισης εκατομμυρίων σημείων με 
   φωτορεαλιστική προβολή έργου
■ Πλήρως διαλειτουργική με τα Plant3D, CADWorx, 
   PDMS και Autodesk Revit

■ Ένδειξη ποιότητας κατασκευής σύμφωνα με τις ανοχές
■ Μειώστε τους κινδύνους 
■ Αυξήστε την κερδοφορία του έργου, αποφεύγοντας 
   την επανεπεξεργασία
■ Πλήρης ενσωμάτωση με το Autodesk Navisworks
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Το βασικό Πακέτο PYTHAGORAS περιλαμβάνει το 
βασικό CAD πακέτο, σχεδιαστικά εργαλεία, λειτουργίες 
COGO, εισαγωγή δεδομένων, Ψηφιακό Μοντέλο 
Εδάφους κ.α. 
Επιπλέον υποπρογράµµατα:
• Λειτουργίες κωδικοποίησης: αυτόματη σχεδίαση με 
   βάση τον κωδικό  κάθε σημείου
• Οδοποιία: σχεδιασμός δρόμων και όλων των 
   σχετικών υπολογισμών
• Εισαγωγή Εικόνων Raster
• Pythagoras Pro

Κωδικοποίηση
Το Pythagoras σας δίνει την δυνατότητα σχεδίασης στο 
πεδίο. Μπορείτε να ορίσετε βιβλιοθήκη κωδικών την 
οποία το λογισμικό θα χρησιμοποιεί για την μεταφορά 
των δεδομένων. Αυτόματα κάθε σημείο, σύμβολο, 
κείμενο και γραμμή θα αποκτήσει τις ιδιότητες που 
επιθυμείτε (χρώμα, πάχος, Layer κ.ά.)

Εδαφικά Μοντέλα
Το Pythagoras περιλαμβάνει εργαλεία υπολογισμού 
και σχεδίασης ισοϋψών, τομών, χωματισμών και 
τρισδιάστατης απεικόνισης του εδάφους. Επίσης, είναι 
δυνατή η δημιουργία ως και δύο Μοντέλων Εδάφους στο 
ίδιο σχέδιο με την μέθοδο των τριγώνων.

Λογισµικά

Αυτόνομο Σχεδιαστικό και επιλυτικό Τοπογραφικό 
Λογισμικό γραφείου. Το λογισμικό Pythagoras 
προσφέρει μέσω των εξελιγμένων υπολογισμών και 
των σχεδιαστικών λειτουργιών του, απλότητα και 
ευκολία, σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον.

Οδοποιία
Το Pythagoras αποτελεί ισχυρό εργαλείο ακόμη και για 
την σχεδίαση δρόμων. Έχει την δυνατότητα προβολής 
της μηκοτομής σε συνδυασμό με την οριζοντιογραφία 
του δρόμου και με απλές εντολές του πίνακα ελέγχου 
μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, να εισάγουμε 
τυπικές και ειδικές διατομές, να υπολογίσουμε όγκους 
εκσκαφής-επίχωσης κ.ά.

Raster Πληροφορία
Το Pythagoras μπορεί να συνδυάσει την 
Raster πληροφορία με την διανυσματική 
πληροφορία και προσφέρει πολλές 
δυνατότητες δημιουργίας χωρικών 
μοντέλων, προσχεδίων και θεματικών 
χαρτών εξίσου καλά όσο επιτρέπει και η 
ψηφιοποίηση σχεδίων.

Υπολογισµοί
Για τους περισσότερους υπολογισμούς το λογισμικό δεν 
χρειάζεται παρέμβαση από τον χρήστη. Σε σύνθετους, 
όμως, υπολογισμούς όπως Μετασχηματισμοί Συστημάτων 
Συντεταγμένων, Επίλυση Οδεύσεων, Αλληλοτομιών και 
Οπισθοτομιών οι εντολές του χρήστη είναι απαραίτητες.

Προγραµµατισµός – Pythagoras VBA
Το Pythagoras έχει την δυνατότητα να 
επικοινωνήσει με άλλες CAD εφαρμογές 
με εισαγωγή/εξαγωγή αρχείων  DXF, 
DWG, DGN και επιπλέον επιτρέπει σε 
προγραμματιστές να δημιουργήσουν 
συνδέσεις με εξωτερικές εφαρμογές.

Τοπογραφικό Λογισμικό PYTHAGORAS



Magnet Εxplorer

Με το MAGNET® Site, υποδομές, κτίρια, επιχειρήσεις και διαρθρωτικά μοντέλα μπορούν να 
συνδυαστούν μαζί και να αναλύονται σε ένα ενιαίο πρότζεκτ. 

Όλα τα δεδομένα επεξεργάζονται σε σχεδιαστικές συντεταγμένες και μονάδες όπως απαιτείται 
από τα σύγχρονα επαγγελματικά σχεδιαστικά δεδομένα.

Magnet SITE

Είναι μια παραμετρική μηχανή μοντέλων που παράγει διεπιστημονικά μοντέλα από διάφορες 
πηγές εισαγωγής. 
Διατηρείτε όλα τα δεδομένα εισαγωγής και γεωμετρίας σε όλη τη διαδικασία. 

Η χρήση των παραμετρικών κανόνων των μοντέλων κάνει τις παραδοσιακά χρονοβόρες εργασίες 
να λειτουργούν τώρα αυτόματα. Έτσι έχετε μείωση του κόστους, επαγγελματική ποιότητα 
σχεδιασμού, οπτικοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση.

Το λογισμικό MAGNET® Site είναι επίσης ένα πανίσχυρο πρόγραμμα επεξεργασίας και CAD.  
Είναι ιδανικό για τοπογραφικές εφαρμογές καθώς και εφαρμογές οδοποιίας και κατασκευών.
Είναι το πιο προηγμένο λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων στο γραφείο. Δίνει τη δυνατότητα 
στον χρήστη να ρυθμίσει και να επεξεργαστεί συντεταγμένες από το γεωδαιτικό σταθμό, το 
χωροβάτη ή τον δέκτη GNSS. 

Λογισµικά
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Το λογισμικό χειριστηρίου MAGNET Field σας επιτρέπει να  
συλλέξετε δεδομένα στο πεδίο και να κάνετε αποτελεσματικά τη 
δουλειά σας. 
Είτε πρόκειται για οδοποιία είτε για τοπογραφικά είτε για 
κατασκευές, οποιοδήποτε όργανο και αν χρησιμοποιείτε, από 
γεωδαιτικό σταθμό, χωροβάτη ή και δέκτη GNSS, το MAGNET 
Field θα σας λύσει τα χέρια. Εκτελέστε άψογα τις εργασίες σας 
έχοντας ζωντανή εικόνα στο χάρτη. 
Συλλέξτε δεδομένα με τον δικό σας κωδικό και με τις δικές σας 
επιλογές στην οθόνη.

Magnet Field

Το λογισμικό MAGNET Enterprise είναι μία διαδικτυακή 
λύση για να διαχειρίζεστε τα δεδομένα του πεδίου και του 
γραφείου σε περιβάλλον cloud. 
Εντοπίστε και επικοινωνήστε ζωντανά με όλους όσους 
εργάζονται στο έργο και εξοικονομήστε χρόνο και 
χρήματα. Η αποθηκευτική δύναμη και οι λύσεις ανταλλαγής 
δεδομένων που παρέχει το περιβάλλον cloud αυξάνουν 
την παραγωγικότητα. 

Magnet Enterprise

Λογισµικά
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Πλήρεις λύσεις από την aplitop

Εφαρμογές που σας επιτρέπουν να εργαστείτε σε όλα τα είδη έργων, όπως 
τοπογραφικά, κατασκευαστικά, οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών, 
λατομείων, ορυχείων, σηράγγων, ηλεκτροφόρων καλωδίων, αγωγών κ.α

MDT Professional
Πλήρης λύση για τοπογραφικές εφαρµογές.
Η Professional έκδοση είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίξει  τον  χρήστη σε 
όλες τις φάσεις  μελέτης  έργων οδοποιίας, γενικών κατασκευών, έργων σε 
ορυχεία - λατομεία κλπ.

MDT Standard
Τοπογραφία, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, Ισοϋψείς καµπύλες, Διατοµές, 
Ογκοµετρήσεις.
Η Standard έκδοση επιτρέπει την παραγωγή μοντέλων εδάφους με χρήση 
σημείων μετρημένων από οποιοδήποτε Total Station ή GPS, την δημιουργία 
ισοϋψών καμπύλων,  κατά μήκος τομών, εγκάρσιων τομών, υπολογισμό όγκου 
μεταξύ επιφανειών ή μεταξύ διατομών και προβολή τρισδιάστατων όψεων.

MDT Surveying
Μετασχηµατισµοί συντεταγµένων και υπολογισµοί µετρήσεων από Total 
Station.
Το MDT Surveying είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαχείριση μετρήσεων από 
Total Station, υπολογισμό συντεταγμένων σημείων, υπολογισμό οδεύσεων, 
συνόρθωση δικτύων και μετασχηματισμό συντεταγμένων.

TcpScancyr
Διατοµές από δεδοµένα τρισδιάστατων σαρωτών.
Η εφαρμογή TcpScancyr υπολογίζει διατομές για τούνελ, οδοποιία και 
σιδηροδρομική από δεδομένα LASER σαρωτών.

TcpControl
Έλεγχος και παρατήρηση µικροµετακινήσεων.
Η εφαρμογή TcpControl  επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο τον έλεγχο και την 
παρατήρηση μικρομετακινήσεων με βάση σημείων ελέγχου (control points) με 
χρήση γεωδαιτικών σταθμών, για τον έλεγχο φραγμάτων, κτιρίων, γεφυρών και 
άλλων κατασκευών.

TcpTunnel CAD
Επεξεργασία δεδοµένων γεωδαιτικών σταθµών.
Το λογισμικό TcpTunnel CAD δουλεύει μέσα σε περιβάλλον CAD και 
χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τους γεωδαιτικούς σταθμούς  από το TcpTunnel  
ή  άλλο αντίστοιχο λογισμικό.

TcpTunnel
Τοπογραφικές εργασίες σε σήραγγες.
Το TcpTunnel μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα συμβατικό ή ρομποτικό γεωδαιτικό 
σταθμό ή σε ένα καταγραφικό και παρέχει επιλογές για αυτοματοποιημένη 
μέτρηση μηκοτομών, επιφάνειας οδοστρώματος, διατομών κλπ.

TcpGPS
Πλήρης λύση για εργασίες GNSS.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή πεδίου, επιτρέπει στον χρήστη την  εκτέλεση 
εργασιών αποτύπωσης  και  χάραξης  σε σύνδεση με οποιονδήποτε  GNSS δέκτη 
μέσω Bluetooth ή σειριακού καλωδίου.

TcpET
Πλήρης λύση για τοπογραφικές εργασίες µε TOTAL STATION. 
Η TcpET είναι εφαρμογή πεδίου η οποία εγκαθίσταται σε γεωδαιτικό σταθμό, 
απλό ή ρομποτικό και προσφέρει επιλογές για κάθε είδους τοπογραφικές 
εργασίες (οδοποιία, σιδηροδρομική, υδραυλικά κλπ.

TcpUAV
Φωτογραµµετρία µε χρήση UAV.
Με το  λογισμικό TcpUAV μπορείτε να παράγετε αυτόματα νέφος σημείων, 
ψηφιακά μοντέλα επιφανειών και ορθοφωτογραφίες από εικόνες τραβηγμένες 
με κοινές κάμερες από UAV.

TcpStereo
Στερεοσκοπική προβολή Αεροφωτογραφιών.
Το σύστημα επιτρέπει την στερεοσκοπική προβολή, σε πλατφόρμα CAD, 
γεωγραφικά προσανατολισμένων αεροφωτογραφιών. Αποτελεί ένα εξαιρετικά 
χρήσιμο εργαλείο για φωτογραμμετρικές εργασίες  με χρήση UAV, σε λατομεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, αστικό ή περιαστικό περιβάλλον  κλπ.

MDT Images
Επεξεργασία και διαχείριση εικόνων.
Το λογισμικό MDT Images επιτρέπει την  επεξεργασία αεροφωτογραφιών 
(ορισμός γεωαναφοράς), δημιουργία ορθοφωτογραφιών και σαρωμένων 
χαρτών σε συνδυασμό με διανυσματικά αρχεία για χρήση σε έργα Πολιτικού 
Μηχανικού, στην Αρχαιολογία, στην Αρχιτεκτονική κλπ.
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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΕΔΙΟΥ

Ανθεκτικότητα και Αξιοπιστία

T-18 NAUTIZ X8 Allegro 2 FC-500 ALGIZ 8X TR4000 ALGIZ 10X FC-5000

Επεξεργαστής
1Ghz

Επεξεργαστής
Dual-core 1.5 

GHz

Επεξεργαστής
1.0GHz ARM 

Cortex A8 
i.MX53

Επεξεργαστής
1Ghz

Επεξεργαστής
Intel® Penti-

um® Processor 
N3710

Επεξεργαστής
Intel® Cherry 
Trail Z8350 

1.44-1.92GHz

Επεξεργαστής
Intel® Atom™ 

N2800 1.86 
GHz

 Επεξεργαστής 
Intel®Atom™ 
Z3745 1.8Ghz

Μνήμη
1Gb Flash με 
επέκταση έως 

32GB

Μνήμη
1 GB RAM/4 GB 

iNAND Flash

Μνήμη
512MB RAM, 

8GB flash, 
micro SD/SDHC

Μνήμη 
512MB RAM ,

8GB Flash

Μνήμη
4 GB DDR3L 
RAM/128 GB 

SSD

Μνήμη
4G RAM DDR + 

64G EMMC

Μνήμη
4GB DD3 

RAM/128 GB 
SSDh

Μνήμη 
4 GB LPDDR3 

RAM, SD

Λειτουργικό Σύστημα 
Microsoft 
Windows 

Handheld 6.5.3

Λειτουργικό Σύστημα 
Microsoft 
Windows

Handheld 6.5.3

Λειτουργικό Σύστημα 
Microsoft 
Windows

Handheld 6.5.3

Λειτουργικό Σύστημα 
Microsoft 
Windows 

Mobile 6.5

Λειτουργικό Σύστημα 
Microsoft 

Windows 10 
Enterprise

Λειτουργικό Σύστημα 
Microsoft 

Windows 10 
Home

Λειτουργικό Σύστημα 
Microsoft 

Windows 7

Λειτουργικό Σύστημα 
Microsoft 

Windows 10

Οθόνη
3.7” sunlight 
readable αφής 

480*640

Οθόνη
4.7” FWVGA 

(854x480) 

Οθόνη
TFT VGA 
640x480

Οθόνη 
Sunlight read-
able display, 

αφής TFT 4.3”

Οθόνη
8” (1280x800) 

Οθόνη
8”

1280x800 

Οθόνη
10.1” 

widescreen 
1366x768 

Οθόνη 
7” Sharp, Wide 
XGA στα 1280 

x 800

Επικοινωνίες
GSM, Bluetooth 

και WiFi 

Επικοινωνίες
GSM, 

Bluetooth και 
WiFi  

Επικοινωνίες
GSM Modem,
Bluetooth και 

WiFi

Επικοινωνίες 
Bluetooth, 
WiFi, 3.5G 

(προαιρετικό)

Επικοινωνίες
GSM, 

Bluetooth και 
WiFi  

Επικοινωνίες 
Bluetooth, 
WiFi, GSM 

Επικοινωνίες
GSM, 

Bluetooth, WiFi  

Επικοινωνίες 
WiFi,

Bluetooth, GSM 
(προαιρετικό)

Ενσωματωμένη 
φωτογραφική 

κάμερα 
5 Mpixel

Ενσωματωμένη 
φωτογραφική 

κάμερα 
8 Mpixel

Ενσωματωμένη 
φωτογραφική 

κάμερα 
5 Mpixel

Ενσωματωμένη 
φωτογραφική 

κάμερα 
5 Mpixel

Ενσωματωμένη 
φωτογραφική 

κάμερα 
8 Mpixel

Ενσωματωμένες 
φωτογραφικές 
κάμερες 5 Mp 
& 2 Mpixel

Ενσωματωμένη 
φωτογραφική 

κάμερα 
5 Mpixel

Ενσωματωμένες 
φωτογραφικές 
κάμερες 8 Mp 
& 2 Mpixel

Καινοτομία και Παραγωγικότητα

T-18

NAUTIZ X8

ALGIZ 8X ALGIZ 10X

Allegro 2

FC-500
FC-5000

TR4000 



πολυπλοκότητα άλλων δεκτών ακριβείας.
Σχεδιασμένο με γνώμονα την ευελιξία, το Geode λειτουργεί με iPhone και iPad, καθώς και με Windows®, 
Windows Mobile και Android™ συσκευές και είναι ιδιαίτερα χρήσιμo για να το παίρνετε μαζί σας στους 
χώρους εργασίας.
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Juniper Geode
Ακρίβεια κάτω του μέτρου 
σε πραγματικό χρόνο

Juniper CT8
Δουλεύει σκληρά 
για να ανησυχείς λιγότερο.
Το CT8 προσφέρει ισχυρές λειτουργίες με χαμηλό κόστος. 
Με έναν γρήγορο επεξεργαστή, λειτουργικό σύστημα Android 8,1 
και μια φωτεινή οθόνη υψηλής ανάλυσης για καθαρή ορατότητα, το 
CT8 είναι ένα εντυπωσιακό εργαλείο για εφαρμογές GIS.

Κατασκευασμένο για να χρησιμοποιεί το ισχυρό τσιπάκι u-blox 
Μ8, το CT8 παρέχει ακριβή θέση GPS για τη συλλογή δεδομένων 
γεωεντοπισμού. Ενώ πολλά χειριστήρια παράγουν δεδομένα με 
ακρίβεια 3-10 μέτρα, το CT8 παράγει δεδομένα με ακρίβεια 1 μέτρου 
σε ανοιχτό ουρανό και 5 μέτρων κάτω από ένα πυκνά δέντρα!

Ψάχνετε για μια απλή λύση GNSS με ακρίβεια κάτω του 
μέτρου σε προσιτή τιμή; 

Με το Geode, μπορείτε εύκολα να συλλέξετε δεδομένα 
GNSS σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια κάτω του μέτρου, 
χωρίς να πληρώσετε μεγάλο κόστος και αποφεύγοντας την 

GPS για εφαρµογές GIS
∆ Ε Κ Τ Ε Σ  G N S S



Topcon HIPER SR
Το νέο Hiper SR ήρθε για να θέσει νέα Standard στην αγορά των Γεωδαιτικών δεκτών GNSS.
O δέκτης Hiper SR αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους δέκτες της αγοράς με 
δυνατότητα λήψης από όλα τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης, υφιστάμενα 
και μελλοντικά (GPS, GLONASS, SBAS, QZSS).
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Γεωδαιτικά GPS
∆ Ε Κ Τ Ε Σ  G N S S

Topcon HIPER SR
BASIC

Topcon HIPER SR
CELLULAR MODEM DUAL SIM

Κανάλια 226
Ακρίβεια εντοπισμού θέσης

Στατικός εντοπισμός (Static) Οριζοντιογραφικά: 3mm+0.1ppm  Υψομετρικά: 3.5mm+0.4ppm 

Σε πραγματικό χρόνο (RTK) Οριζοντιογραφικά: 10mm+0.8ppm  Υψομετρικά: 15mm+1ppm

Αυτονομία εσωτερικής μπαταρίας 20 ώρες (RTK)
Θύρες Επικοινωνίας Bluetooth®, Σειριακή, USB

Τεχνολογία 
Fence AntennaTM Technology, 

Vanguard Technology
Bάρος 850g

• 226 Κανάλια Universal Tracking, Vanguard τεχνολογίας
• Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth LongLink 300m 
• Προηγμένος στιβαρός σχεδιασμός
• Ανθεκτικό σε σκόνη και νερό IP67

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
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Γεωδαιτικά GPS
∆ Ε Κ Τ Ε Σ  G N S S

Topcon HIPER VR
Κανάλια 226

Συχνότητες λήψης σήματος

GPS:  L1 C/A, L1C*, L2C, L2P(Y), L5 
* L1C εφόσον υπάρχει διαθέσιμο σήμα

GLONASS:  L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C*
* L3C εφόσον υπάρχει διαθέσιμο σήμα

GALILEO: E1/E5a/E5b/Alt-BOC
BEIDOU: B1, B2

SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, 
GAGAN (L1/L5*) * L5 εφόσον υπάρχει διαθέσιμο σήμα

QZSS: L1 C/A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5
L band

Ακρίβεια εντοπισμού θέσης
Στατικός εντοπισμός (Static) Οριζοντιογραφικά: 3mm + 0.4ppm  Υψομετρικά:  5mm + 0.5ppm
Σε πραγματικό χρόνο (RTK) Οριζοντιογραφικά: 5mm + 0.5ppm  Υψομετρικά:  10mm
Radio modem Ενσωματωμένο Tx/Rx (προαιρετικά)
Mνήμη συστήματος 8 GB
Θύρες Επικοινωνίας Bluetooth®, micro USB και Σειριακή

Τεχνολογίες 
Fence AntennaTM Technology, TILT™ Topcon Integrated Leveling Technology

Vanguard Technology

Topcon HIPER VR

Μοναδικά Χαρακτηριστικά:
• Universal tracking technology για όλα τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού 
   θέσης (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, IRNSS, QZSS, SBAS) 
• IP67 
• Compact form factor ideal for Millimeter GPS and Hybrid Positioning
• Επαναστατική τεχνολογία  9-axis IMU και ultra-compact 3-axis 
   eCompass με ενσωματωμένο Tilt Sensor (προαιρετικό)
• Ενσωματωμένο UHF Tx/Rx Radio Modem (προαιρετικό)

Ο νέος Hiper VR είναι μικρός, ελαφρύς και χρησιμοποιεί την εξελιγμένη Τεχνολογία της Topcon 
Universal Tracking Technology για να λάβει σήμα από όλα τα δορυφορικά σήματα που είναι 
σήμερα διαθέσιμα, όσο και στο μέλλον. 
Όλα τα σήματα, όλους τους δορυφόρους και όλα τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού 
θέσης σε μία μικρή αλλά στιβαρή κατασκευή διαθέτοντας IMU και eCompass.

Σχεδιασμένο να αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες!
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Γεωδαιτικά GPS
∆ Ε Κ Τ Ε Σ  G N S S

Topcon HIPER HR
Ο πιο πολυλειτουργικός δέκτης GNSS 
στον πλανήτη Γη.

Topcon HIPER HR
Κανάλια 452 Universal Tracking Channels

Συχνότητες λήψης σήματος

GPS:  L1 C/A, L1C, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5
GLONASS:  L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3C

Galileo: E1, E5a, E5b, E5AltBOC, E6
Beidou: B1, B2, B3 με διαθεσιμότητα ICD

IRNSS: SPS-L5
SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS

QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5, LEX
L-band

Ακρίβεια εντοπισμού θέσης
Στατικός εντοπισμός (Static) Οριζοντιογραφικά: 3mm + 0.1ppm  Υψομετρικά:  3.5mm + 0.4ppm
Σε πραγματικό χρόνο (RTK) Οριζοντιογραφικά: 5mm + 0.5ppm  Υψομετρικά:  10mm + 0.8ppm
Radio modem Ενσωματωμένο Tx/Rx (προαιρετικά)
Επικοινωνίες UHF, GSM, LongLink™
Mνήμη συστήματος 8 GB

Τεχνολογίες 
Fence AntennaTM Technology, TILT™ Topcon Integrated Leveling Technology

Vanguard Technology

Μοναδικά Χαρακτηριστικά:
• Fence Κεραία επόμενης γενιάς για εξαιρετική λήψη δορυφορικού σήματος
• GSM, LongLink και επικοινωνίες. Όλα ενσωματωμένα
• 452 Παγκόσμια Παράλληλα Κανάλια
• Μοναδικό TILT™ compensation 9 αξόνων (προαιρετικό)
• Εσωτερικό Wi-Fi και multi-spectrum Bluetooth

Μπορεί το HIPER HR να είναι μικρό και ελαφρύ αλλά μην αφήνετε το μικρό του μέγεθος να 
σας ξεγελάσει. Έχει κατασκευαστεί βάσει της πλέον σύγχρονης και εξελιγμένης τεχνολογίας 
εντοπισμού θέσης GNSS, και επίσης για να αντέχει στις πλέον δύσκολες και αντίξοες συνθήκες 
εργασίας πεδίου.
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Κεραία σταθμού αναφοράς με 
αναβαθμισμένο δίσκο σχεδιασμένο 
για αποτελεσματική μείωση σφάλματος 
πολλαπλών διαδρομών. 
Είναι η πιο ανθεκτική κεραία της αγοράς.

G5-A1
Κεραία νέας γενιάς με δυνατότητα λήψης 
σήματος από όλα τα υφιστάμενα αλλά 
και μελλοντικά δορυφορικά συστήματα. 
Έρχεται για να κυριαρχήσει στην αγορά 
κεραιών GPS.

CR-G5

NET-G5
Οι νέοι δέκτες ΝΕΤ-G5 της Topcon είναι οι πιο 
εξελιγµένοι τεχνολογικά στον κόσµο σήµερα. 
• Κορυφαία τεχνολογία Vanguard 
• Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
• 452 παράλληλα κανάλια ανίχνευσης 
• Ενσωματωμένα Bluetooth, WiFi και GSM
•  Έως 32 GB εσωτερική μνήμη 

Λογισµικό ΤοpNET RTK
Το TopNET RTK αποτελεί ένα πλήρες λογισµικό πακέτο διαχείρισης Δικτύων Σταθµών Αναφοράς
• Διαχείριση Σταθμών Αναφοράς μέσω διαδικτύου και συνεχής έλεγχος λειτουργίας των Σταθμών αναφοράς
• Ρύθμιση Παραμέτρων καταγραφής Δεδομένων
• Διαχείριση αρχείων & αυτόματη εξαγωγή αρχείων σε διάφορα format
• Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε κοινό δίκτυο επικοινωνιών

Η ολοκαίνουργια κεραία PN-A5 
συνδυάζει όλες τις τεχνολογικές 
καινοτομίες της Topcon. Μοναδικές 
επιδόσεις με ασύγκριτη ποιότητα 
λήψης και παρακολούθησης σήματος.

PN-A5

NET-G5
Κανάλια ανίχνευσης δορυφόρων 452 Universal Tracking Channels

Λήψη Σήματος GPS, GLONASS, QZSS, SBAS, Galileo, L-Band and BeiDou (BDS)
Ακρίβεια εντοπισμού θέσης
Static H: 3 mm + 0.1 ppm, V: 3.5 mm + 0.4 ppm
RTK  H: 5 mm + 0.5 ppm, V: 10 mm + 0.8 ppm
Ρυθμός Καταγραφής 1 - 100 Hz

Κάρτα μνήμης SD/SDHC έως 32 GB 
Θύρες 3 Σειριακές, 1 USB, 2 Τροφοδοσίας, 1 Ethernet

• Ενσωματωμένο web interface για 
    απομακρυσμένη διαχείριση
• 100% συμβατό τόσο με τα ήδη υπάρχοντα
    όσο και με τα μελλοντικά δορυφορικά
    συστήματα πλοήγησης. 

Σταθµοί Αναφοράς
∆ Ε Κ Τ Ε Σ

Κεραίες
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ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αποκτήστε πλεονέκτηµα με το δίκτυο σταθμών αναφοράς URANUS της Haldera Trading Ltd.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
από το Κέντρο Δορυφόρων

Διονύσου , Σχολή ΑΤΜ 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

www.uranus.gr

3 ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΦΡΕΝΑΡΟΣ

■ Εξάλειψη ανάγκης εύρεσης σημείου εξάρτησης

■ Υψηλή ακρίβεια για RTK εφαρμογές 

■ Παροχή RTK & DGPS δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

■ Παροχή αρχείων RINEX για μετεπεξεργασία

■ Συστήματα εντοπισμού θέσεως GPS + GLONASS

■ Δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε δέκτη

   ανεξαρτήτου κατασκευαστή

■ Δυνατότητα αξιοποίησης όλων των μελλοντικών

   συχνοτήτων 

■ Νέες εγκαταστάσεις σταθμών για επέκταση / πύκνωση

   του δικτύου

Σταθµών Αναφοράς
∆ Ι Κ Τ Υ Ο  Μ Ο Ν Ι Μ Ω Ν

100%
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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UAS

  Χαρτογράφηση και Ανάλυση
  Περιοχές πόλεων
  Κατασκευαστικών πεδίων
  Περιοχές καταστροφών
  Ζημιές σε παραγωγές και δάση

Φανταστείτε ότι τοποθετείτε 1000 σταθμούς βάσης σε ένα έργο 
ομοιόμορφα κατανεμημένους σε ολόκληρη την περιοχή. Καθορίζετε 
την θέση και το ύψος τους μέσα σε μερικά εκατοστόμετρα και τους 
χρησιμοποιείτε στο post-processing. Κατά μέσο όρο θα έχετε 
εκπληκτική ακρίβεια σε περισσότερα από 1000 σημεία. 
Εμείς τοποθετούμε αυτά τα χίλια σημεία στον αέρα - έτσι δεν 
χρειάζεται να τα τοποθετήσετε στο έδαφος. Συνδυάζοντας την 
τεχνολογία χρονισμού ακριβείας του UAV με τους δέκτες υψηλής 
ακρίβειας της TOPCON, υπολογίζουμε τη θέση της κάμερας σε κάθε 
εικόνα έτσι ώστε να λειτουργεί όπως ακριβώς τους σταθμούς βάσης 
στο έδαφος. 
Ο Connector λειτουργεί σαν ένας σταθμός βάσης RTK και μεταδίδει 
διορθώσεις στο UAV σε πραγματικό χρόνο. Είναι τόσο απλό!

Aerial Mapping System
Αυτόνοµο µη επανδρωµένο όχηµα
Το UAV TOPCON SIRIUS PRO είναι 
ένα πλήρες σύστημα εναέριας εποπτείας, 
φωτογράφησης και ανάλυσης.

Χαρακτηριστικά:

•  Απλό αυτόματο σχέδιο πτήσης

•  GSD 1,1cm

•  Υψηλή ακρίβεια

•  Ενσωματωμένος φακός μέχρι και 27mm

•  Αποτύπωση μέχρι και 17km2 σε μία πτήση

•  Αυτόματοι χειρισμοί από την απογείωση 
     μέχρι τη προσγείωση

•  Άμεσες ενέργειες ασφάλειας

•  Απόλυτη λειτουργικότητα σε ανέμους 
     μέχρι 65 km/h

•  Μέγιστος χρόνος πτήσης: 55 min

•  Εύκολη μεταφορά 20 kg

•  Απαιτεί 1 χειριστή μόνο

Πλήρες σύστηµα εναέριας εποπτείας 

Topcon SIRIUS PRO

  Εποπτεία
  Αναπτυσσόμενες περιοχές
  Κτήματα
  Χώρος Υγειονομικής Ταφής  
    Απορριμμάτων
  Λατομεία

Χρησιµοποιείται κυρίως για τις εξής εφαρµογές:

Ακρίβεια 1.6cm οριζοντιογραφικά, 2.7cm υψομετρικά 
με τον ενσωματωμένο GNSS δέκτη R.T.K 

+ Ταχύτερη και Αποδοτικότερη εργασία χωρίς να χρειάζεστε
σταθμούς ελέγχου στο έδαφος!

Κατασκευάζεται στη Γερμανία
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UAS

Η νέα γενιά του Intel Falcon 8+ 
Drone - Topcon Edition είναι 
ένα προηγμένο επαγγελματικό 
UAV με το παντεταρισμένο 
σχεδιασμό V-shape, 
προσφέροντας την υψηλότερη 
ασφάλεια σε συνδυασμό με την 
προηγμένη λειτουργία, ιδανική 
για επιθεωρήσεις και κοντινές 
αποτυπώσεις.

Υψηλή απόδοση, µεγάλη ευκολία χρήσης
Μία λύση υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας!

Χτίζοντας στην επιτυχία του αρχικού συστήματος Topcon Falcon 8, η νέα 
γενιά του Intel Falcon 8+ Drone - Topcon Edition είναι ένα προηγμένο 
επαγγελματικό UAV με το παντεταρισμένο σχεδιασμό V-shape,
προσφέροντας την υψηλότερη ασφάλεια σε συνδυασμό με την προηγμένη 
λειτουργία, ιδανική για επιθεωρήσεις και κοντινές αποτυπώσεις.

Σχεδιασµένο για σταθερότητα, αποδεδειγµένα λειτουργικό.
Όταν χρειάζεσαι ακριβείς φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης σε περιορισμένους 
χώρους και σε «απαιτητικό» περιβάλλον, το Intel® Falcon™ 8+ 
Drone -Topcon Edition είναι το ιδανικό για εσάς.

Σχεδιασµένο και κατασκευασµένο στη Γερµανία, το Intel® Falcon™ 8+ 
Drone - Topcon Edition είναι γνωστό για την υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία 
του.

INTEL® FALCON™ 8+
TOPCON EDITION
Aerial Mapping & Inspection System

NEO

Χαρακτηριστικά:

   Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, θερμικές και RGB

   Πλήρως αυτοματοποιημένη πτήση σε 2D & 3D

   Ακριβής δομική ανάλυση και γρήγορη ανίχνευση ζημιών

   Μέγιστη ασφάλεια με τριπλή εξασφάλιση

   Εύκολη «εγκατάσταση» και λειτουργία

   Γρήγορη συλλογή δεδομένων
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Επαγγελµατικά Drones

WingtraOne VTOL drone

Το WingtraOne προσγειώνεται κατακόρυφα με μεγάλη ακρίβεια. Κατά τη 
διάρκεια της κατακόρυφης καθόδου, σε συνδυασμό με τον ενσωματωμένο 
αισθητήρα laser επιτρέπουν στο WingtraOne να ¨αισθανθεί¨ το έδαφος 
και να προσγειωθεί με ασφάλεια, ακόμη και στις πιο βραχώδεις επιφάνειες, 
όπως τα ανοικτά ορυχεία, καθώς και σε ανάγλυφο με μεγάλες υψομετρικές 
διαφορές.

Καλύψτε 1000 + στρέµµατα µε 1 cm / px GSD σε µία µόνο πτήση

Το WingtraOne αυξάνει την ανάλυση φέροντας φωτογραφική μηχανή 
ανάλυσης 42mp. Kαλύπτει 1000 στρέμματα με ανάλυση 0,7 εκατοστών / 
px σε μια μόνο πτήση ή 4000 στρέμματα με 3 εκ. / Px.

• 2 φορές καλύτερη από πτήσεις με κάμερα 20 MP
• Καλύψτε 10 φορές περισσότερη επιφάνεια
• 5 φορές ταχύτερο από τις επίγειες μετρήσεις

WingtraOne PPK
Επαναπροσδιορίστε την ακρίβεια της έρευνας

Το VTOL drone WingtraOne PPK θέτει νέο σημείο αναφοράς για τη 
μέτρηση της ακρίβειας των αεροφωτογραφιών. Χάρη στην εξελιγμένη 
λειτουργία PPK και τις κάμερες υψηλής ανάλυσης, όπως η φωτογραφική 
μηχανή Sony RX1RII των 42 MP, είναι πλέον δυνατή η επίτευξη της 
απόλυτης ακρίβειας του κατά 1 εκατοστό.

Ασύγκριτη τεχνολογία κατακόρυφης προσγείωσης και απογείωσης σε 
περιορισµένες περιοχές, διαστάσεων 2 m x 2 m, όπως σκάφη, δασικές 
λωρίδες, δρόµους, περιοχές µε έντονο ανάγλυφο κ.α. 
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Επαγγελµατικά Drones

Χαρακτηριστικά:

•  Εξακόπτερο
•  Σκελετός από ανθρακόνημα και αλουμίνιο
•  4 χιλιόμετρα εμβέλεια
•  Κάμερα Sony RX100
•  35+ λεπτά αυτονομία

MEDOUSA

Το MEDUSA είναι ιδανικό για εφαρµογές:

  Τοπογραφίας
  Χαρτογράφησης & Ανάλυσης
  Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
  Γεωργίας
  Κατασκευής
  Ζημιές σε παραγωγές και δάση

  Εποπτείας
  Κτηματολογίου
  Χώρους Υγειονομικής 
     Ταφής Απορριμμάτων
  Λατομείων
  Οδοποιίας

Το MEDUSA είναι ένα εξακόπτερο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από 
ελαφρά υλικά: ανθρακονήματα και αλουμίνιο.
Ενσωματώνει μονάδα δορυφορικού προσδιορισμού θέσης GNSS 
με δυνατότητα λήψης σημάτων από όλα τα δορυφορικά συστήματα 
προσδιορισμού θέσης. Διαθέτει σύστημα αυτόματου ελέγχου και 
προγραμματισμού πτήσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή  και tablet πριν 
την πτήση αλλά και δυνατότητα παραμετροποίησης των χαρακτηριστικών 
της πτήσης κατά την διάρκεια αυτής (Real Time).

Πλήρως παραµετροποιήσιµο
σύστηµα για τις δικές σας ανάγκες
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Χαρακτηριστικά:
•  RTK GNSS GPS 
•  Ηχο-οπτικές κάμερες και ειδικοί σένσορες 
•  Αισθητήρες αποφυγής εμποδίων 
•  IP-43, αδιάβροχο και στεγανοποιημένο απο σκόνες 
•  Έως και 32 λεπτά αυτονομία

  Αναζήτησης &  Διάσωσης
  Γεωργίας
  Δημιουργίας 3D χαρτών

Τα MATRICE 210  είναι ιδανικά για εργασίες:

  Επιτήρησης
  Παρακολούθησης
  Πυρόσβεσης

Ερασιτεχνικά Drones

PHANTOM 4 Pro RTK
Με 1cm+1ppm RTK Οριζοντιογραφική 
ακρίβεια  και 1.5cm+1ppm RTK Υψομετρική 
ακρίβεια.  

Διαθέτει έξυπνο σύστημα αποφυγής εμποδίων. 
Η ενσωματωμένη κάμερα έχει επανασχεδιαστεί και  
χρησιμοποιεί αισθητήρα CMOS 1 ίντσας, 20 megapixel.
Είναι η πρώτη κάμερα DJI που χρησιμοποιεί μηχανικό 
κλείστρο, εξαλείφοντας τη στρέβλωση κατά τη λήψη σε 
εικόνες κινούμενων αντικειμένων ή όταν πετούν με μεγάλη 
ταχύτητα. Η επεξεργασία βίντεο υποστηρίζει H.264 4K 
στα 60fps ή H.265 4K στα  30fps, και τα δύο με ρυθμό  
100Mbps. Οι  προηγμένοι αισθητήρες και επεξεργαστές 
διασφαλίζουν  ότι οι εικόνες έχουν  όλα τα δεδομένα που 
απαιτούνται για την μετεπεξεργασία τους.

H ολοκαίνουργια σειρά Matrice 210 της DJI είναι ειδικά  
σχεδιασμένη για «βιομηχανικές» χρήσεις. 
Ο αυξημένος χρόνος πτήσης, η αντοχή τους στις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες (βροχή, σκόνη, χιόνι) καθώς και η 
δυνατότητα να μεταφέρουν αυξημένο φορτίο τα κάνει 
ιδανικά πτητικά μέσα για τους επαγγελματίες.

MATRICE 210

Στην εταιρεία µας θα βρείτε την 
πλήρη σειρά drone της DJI καθώς 
και αξεσουάρ, µπαταρίες, θήκες, 
ανταλλακτικά και παρελκόµενα.

•  Aισθητήρες εμποδίων 
    5 κατευθύνσεων   
•  Πτήση με την βοήθεια GPS
•  Εμβέλεια Χειριστηρίου 7000μ
•  Προσαρμοσμένες εντολές

•  4K βίντεο κάμερα 60fps
•  7km έλεγχος πτήσης
•  30’ αυτονομία πτήσης
•  Ενσωματωμένη οθόνη 
    5.5 ιντσών 1080p
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Λογισµικά

NEO Λογισμικό Επεξεργασίας και Τρισδιάστατης 
Μοντελοποίησης Topcon ContextCapture 10
Το Topcon ContextCapture αποτελεί το νέο Λογισμικό 
Επεξεργασίας και Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης της 
Topcon. Πλέον η εργασία σας με το UAV έγινε πολύ πιο 
αποτελεσματική!

Τα δεδομένα του Sirius Basic, του Sirius Pro και του Falcon 
8 μπορούν τώρα να εισαχθούν απευθείας στο λογισμικό 
Topcon ContextCapture, για άμεση επεξεργασία. H 
δύναμη, η ευελιξία και η επεκτασιμότητά του μετατρέπουν 
απλές φωτογραφίες σε ζωντανά, τρισδιάστατα μοντέλα 
υψηλής ανάλυσης και υψηλής ακρίβειας. Η ποιότητα του 
παραγόμενου μοντέλου είναι μακράν καλύτερη από 
οποιοδήποτε άλλη  ανταγωνιστική λύση. Το Topcon 
ContextCapture χρησιμοποιείται από επαγγελματίες 
σχεδιαστές, κατασκευαστές, τοπογράφους και μηχανικούς 
προκειμένου να παράξουν φωτορεαλιστικά τρισδιάστατα 
μοντέλα υψηλής ανάλυσης.
Δημιουργήστε 3D reality meshes, point clouds, 
DEMS και ορθοφωτογραφίες για έργα κάθε κλίμακας 
χρησιμοποιώντας φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από το 
Sirius ή το Falcon 8 UAV. 

Βασικά Χαρακτηριστικά

■ Υβριδικό registration φωτογραφιών και point clouds: 
   νέος αεροτριγωνισμός για register φωτογραφιών  
   χρησιμοποιώντας point clouds.

■ Νέο περιβάλλον χρήσης με βελτιωμένες  
   αλληλεπιδράσεις και βοήθεια των χρηστών.

■ Χάρτης Κάλυψης (με αναφορά ποιότητας). 

■ Μοντελοποίηση έργων σε πολλαπλές κλίμακες

■ Υλοποίηση αεροτριγωνισμού/επανασχεδιασμού

■ Παραγωγή 2D και 3D μοντέλων

■ Δημοσίευση & θέαση έτοιμων μοντέλων στο web

■ Ενσωμάτωση δεδομένων γεωαναφοράς

■ Το MAGNET Collage Web μπορεί να λάβει δεδομένα 
   από το ContextCapture απλά με drag, drop, share.

Υπάρχουν δύο διαθέσιµες εκδόσεις του λογισµικού:

ContextCapture Standard
Επεξεργάζεται δεδομένα που προέρχονται από το 
Sirius Basic, το Sirius Pro και το Falcon 8 με μέγεθος 
δεδομένων έως 150 gigapixels (GPix). Δημιουργήστε 
άμεσα υψηλής ανάλυσης 3D meshes, point clouds, DEMs 
και ορθοφωτογραφίες για να αποδώσετε ακριβή σχέδια με 
πλήρη πληροφορία για κατασκευές και έργα.

ContextCapture Advanced
Επεξεργάζεται δεδομένα που προέρχονται από 
οποιαδήποτε κάμερα με μέγεθος δεδομένων έως 300 
gigapixels (GPix). Χρησιμοποιείστε όλες τις λειτουργίες του 
ContextCapture Standard και εκμεταλλευτείτε ένα μεγάλο 
πλήθος εργαλείων μοντελοποίησης που θα σας βοηθήσουν 
να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας. Το ContextCapture 
Advanced περιλαμβάνει τη λειτουργικότητα του Bentley 
Descartes, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να παράγει 
meshes, point clouds, αρχεία raster και τεκμηρίωση εντός 
της ροής εργασιών του έργου. Περιλαμβάνει επίσης ροή 
εργασιών CAD, GIS, πολιτικού μηχανικού και τοπογράφου 
σε σταθερές και κινητές συσκευές, σε πολλαπλά format.

Σε συνδυασμό με το νέο λογισμικό MAGNET Inspect, είναι 
πλέον δυνατή η επεξεργασία εικόνων από οποιαδήποτε 
φωτογραφική μηχανή και στις δύο εκδόσεις Standard και 
Advanced.

νέο

νέο

νέο

νέο
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Το Topcon Photogrammetric Kit  είναι ο παγκόσµιος ηγέτης στην επεξεργασία ψηφιακών 
εικόνων µε σκοπό την παραγωγή υψηλής ακρίβειας 3D χωρικών δεδοµένων µε τη χρήση 
φωτογραµµετρικών και τεχνικών υπολογιστικών προβολών. 
Η Topcon παρέχει το ολοκληρωµένο πακέτο φωτογραµµετρίας για μετεπεξεργασία των δεδομένων. 

Βασικά Χαρακτηριστικά:

•  Φωτογραμμετρικός τριγωνισμός
•  Επεξεργασία και ταξινόμηση πυκνών 
    νέφων-σημείων (point-cloud)
•  Εξαγωγή υψηλής ακρίβειας ψηφιακού μοντέλου 
    εδάφους (DTM) ή επιφάνειας σε ποικιλία 
    formats
•  Παραγωγή γεωαναφερμένου ορθοψηφιακού 
    (περιλαμβάνοντας εξαγωγή GeoTIFF και KML)
•  Πολυφασματική επεξεργασία εικονών
•  Παραγωγή και ύφανση 3D μοντέλου
•  Εργαλεία ανάλυσης πλήρης μέτρησης

Topcon Photogrammetric Kit

Λογισµικά
Γ Ι Α  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ
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Λογισµικά
Γ Ι Α  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Eπιθεώρηση, µία αναπτυσσόµενη βιοµηχανία

Η ιδανική ροή εργασίας για επιθεώρηση

Οι εφαρμογές επιθεώρησης υποδομής περιλαμβάνουν γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, κτίρια, βοηθητικές εφαρμογές 
όπως γραμμές μεταφοράς ενέργειας, ανεμογεννήτριες και πολλά άλλα. Ο κλάδος των επιθεωρήσεων βρίσκεται σε 
συνεχή άνοδο. Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τα UAV για επιθεώρηση ως εναλλακτική λύση στις συμβατικές 
μεθόδους για αυξημένη απόδοση και μεγαλύτερη ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα παρακάτω σχετικά με το πώς το 
MAGNET Inspect μπορεί να ολοκληρώσει τη ροή εργασιών ελέγχου. 

Χαρακτηριστικά:

■ Βελτιώνει την ικανότητα πλοήγησης σε μεγάλο πλήθος φωτογραφιών από UAV

■ Πλοηγηθείτε στις φωτογραφίες που έχουν αντιστοιχιστεί απευθείας στο μοντέλο 3D

■ Δημιουργήστε αναφορές με τα βασικά ευρήματά σας και επαναχρησιμοποιήστε τα   
   πρότυπα δεδομένων σε όλα τα έργα

■ Ενσωματωμένη λειτουργία ροής εργασίας για τα UAS της Topcon 

■ Πλήρως συμβατό με το Context Capture

Το MAGNET Inspect λειτουργεί µε µοντέλα από 
σχεδόν οποιοδήποτε UAV. 
Όταν συνδυάζεται με το Intel® Falcon™ 8+ Drone 
Topcon® Edition και το Topcon ContextCapture, 
το οποίο υποστηρίζεται από την Bentley Systems, 
προσφέρει ολοκληρωμένες διαδικασίες σε μία 
αυτοματοποιημένη ροή εργασίας.

Δημιουργήστε ταχύτερες αναφορές επιθεώρησης και 
εντοπίστε τις απαραίτητες φωτογραφίες από τη βάση 
δεδομένων UAV με μεγαλύτερη ευκολία. 
Επιλέξτε φωτογραφίες ελέγχου που έχουν 
αντιστοιχιστεί απευθείας σε ένα μοντέλο 3D και στη 
συνέχεια σημειώστε και δημιουργήστε μια τεχνική 
έκθεση με τα κύρια ευρήματα.
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Λογισµικά

Πως δουλεύει
•  Λήψη εικόνων και γεωχωρικών πληροφοριών με drone /  το 3Dsurvey 
    επεξεργάζεται αυτόματα και συσχετίζει τις εικόνες 
•  Δημιουργία υψηλής πυκνότητας 3D νέφη σημείων, με γεωαναφορά
•  Δημιουργία 3D mesh & υπολογισμός ΨΜΕ
•  Δημιουργία μοντέλων με ρεαλιστικά χρώματα, υπολογισμός 
    ορθοεικόνων / 3D απεικόνηση
•  Με τα εργαλεία του 3Dsurvey γίνεται διαχείριση 2D ή 3D δεδομένων, 
    δημιουργία χαρτών / επανυπολογισμός, διορθώσεις ή αλλαγή σχεδίων

Βασικά Χαρακτηριστικά:
• Δουλεύει με οποιοδήποτε  drone και με  
     οποιαδήποτε φωτογραφική κάμερα

• Υψηλή ακρίβεια και γρήγορα αποτελέσματα

• Απλή διαδικασία εισαγωγής των εικόνων από
     την φωτογραφική μηχανή 

Λογισμικό φωτογραμμετρίας
Το λογισµικό 3D survey είναι ή ιδανική λύση για την 
παραγωγή και επεξεργασία τοπογραφικών δεδοµένων από 
επίγειες ή εναέριες λήψεις φωτογραφιών.
Λήψη φωτογραφιών με οποιαδήποτε ψηφιακή κάμερα, 
εισαγωγή των εικόνων στο 3Dsurvey και παραγωγή 
ορθοφωτοχαρτών,  ψηφιακών μοντέλων επιφανειών και 
υπολογισμό όγκων γρήγορα και εύκολα. 
Τα δεδομένα επεξεργάζονται αυτόματα με χρήση έξυπνων 
αλγορίθμων συσχέτισης.
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Mobile Mapping

Το νέο σύστημα 3D χαρτογράφησης IP-S3 της TOPCON είναι ένα 
πανίσχυρο και ελαφρύ εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να σαρώνει 
5 φορές ταχύτερα από τα προηγούμενα μοντέλα. 
Σαρώνει με ταχύτητα 700,000 σημεία το δευτερόλεπτο και προσφέρει 
απίστευτα δεδομένα με πανοραμικές εικόνες 30MP.

•  Πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών.

•  Εντοπισμός GNSS διπλής συχνότητας (GPS &GLONASS).

•  226 παγκόσμια παράλληλα κανάλια.

•  Υψηλής ακρίβειας 6 αξόνων, ολοκληρωμένος 

     προσδιορισμός θέσης γυροσκοπικά.

•  Βελτιωμένη αυτο-βαθμονόμηση για απλές εφαρμογές.

•  Πανοραμική κάμερα 30 Megapixel.

•  Οδοποιία και αποτύπωση από ειδικό όχημα, που 

     επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων από συνδεδεμένες 

     έξυπνες συσκευές.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ

Το σύστημα κινητής χαρτογράφησης της Topcon IP-S3 ξεπερνά τις 
προκλήσεις της χαρτογράφησης γραμμικών στοιχείων με ένα υψηλό 
επίπεδο ακρίβειας. Ο ακριβής προσδιορισμός θέσης του οχήματος 
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τρεις τεχνολογίες:
  Ένας δέκτης διπλής συχνότητας GNSS προσδιορίζει την γεωγραφική θέση.
  Μια συσκευή IMU παρέχει την ταχύτητα του οχήματος.
  Η σύνδεση με το ειδικό όχημα ή εξωτερικούς καταγραφείς στις ρόδες του οχήματος χρησιμεύουν για την συλλογή 
    δεδομένων της οδού.

Αυτές οι τρεις τεχνολογίες δουλεύουν αρμονικά μαζί για να υποστηρίξουν έναν υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατο εντοπισμό θέσης 
για το όχημα, ακόμα και σε τοποθεσίες όπου τα σήματα των δορυφόρων μπορούν να διακοπούν από εμπόδια όπως κτήρια, 
γέφυρες ή συστοιχίες δένδρων.
Τα δεδομένα GNSS μπορούν να επεξεργαστούν εκ των υστέρων για μεγαλύτερη ακρίβεια.

TOPCON IP-S3
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Topcon SMOOTHRIDE
Καλύτερη εργασία, από 
την αρχή µέχρι το τέλος.

Το σύστημά μας SmoothRide 
κάνει τα έργα σας ασφαλή, πιο 
απλά και πιο αποτελεσματικά. 
Η ανάγκη για κλείσιμο λωρίδων 
κυκλοφορίας έχει πια εξαλειφθεί. 

Η γρήγορη 3D σάρωση  
έρχεται να αντικαταστήσει ώρες 
μετρήσεων διατομών. Ένα 
πανίσχυρο λογισμικό προσφέρει 
τώρα καλύτερα αποτελέσματα 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
paving.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Συλλογή με ασφάλεια και ταχύτητα χωρίς κλεισίματα λωρίδων. 

• Λογισμικό επανεπίστρωσης (με ενημερώσεις τονάζ την ώρα που 

   προσαρμόζετε το σχέδιό σας.

• Καθαρές κατευθυντήριες γραμμές

• Μεταβλητό βάθος φρεζαρίσματος 

• Ομοιόμορφο πάχος οδόστρωσης 

• Συνεπής ομαλότητα για χιλιόμετρα εργασίας

• Εξάλειψη χρονοβόρων και δαπανηρών ερευνών και εργασιών 

Συλλογή
Σχεδιασµός 

Έλεγχος

Επιφανειών ∆ρόµων
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Η Σ
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Χωροβάτες
Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ο Ι  -  Ψ Η Φ Ι Α Κ Ο Ι

Αυτόµατοι χωροβάτες AT-B Series
Το ιδανικό εργαλείο για όλες τις καθηµερινές εργασίες χωροστάθµησης

DL-501 DL-502 DL-503
Τηλεσκόπιο

Μεγένθυση φακού 32x 32x 28x

Διάμετρος φακού 45 mm 45 mm 36 mm

Υψομετρική ακρίβεια με Invar Staff

Ηλεκτρονική μέτρηση 0.2 mm 0.6. mm 0.8 mm

Οπτική μέτρηση 1.0 mm 1.0 mm 2.0 mm

Ακρίβεια στη μέτρηση 
της απόστασης

Μέχρι 10 m : 0.1%
Μέχρι 50 m : 0.1% 

Μέχρι 100 m : 0.2%
Εύρος μέτρησης απόστασης

Εμβέλεια Από 1.6 m έως 100 m

Άλλα

Οθόνη Φωτιζόμενη οθόνη LCD

Πληκτρολόγιο 8 πλήκτρα

Εσωτερική μνήμη 10.000 σημεία 2.000 σημεία / Μέγιστο 20 δουλειές 

Θύρες επικοινωνίας USB, RS-232C RS-232C

AT-B2
• Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.3 m
• Ακρίβεια ± 0.7 mm
• Μεγέθυνση 32Χ
• Βάρος 1.85 Kg

AT-B3A
• Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.3 m
• Ακρίβεια ± 1.5 mm
• Μεγέθυνση 28Χ
• Βάρος 1.5 Kg

AT-B4A
• Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.3 m
• Ακρίβεια ± 2 mm
• Μεγέθυνση 24Χ
• Βάρος 1.5 Kg

Ψηφιακοί χωροβάτες DL Series
Η σειρά DL-500, με κύρια χαρακτηριστικά την πολύ υψηλή ακρίβεια, τον 
ταχύτατο χρόνο μέτρησης, την φωτιζόμενη οθόνη LCD και άλλα πολλά, 
αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για την πραγματοποίηση υψηλής 
ακρίβειας μετρήσεων για εφαρμογές οδοποιίας κ.ά. στις πιο αντίξοες 
συνθήκες εργασίας.

Μέτρηση & αποθήκευση δεδομένων με το πάτημα ενός κουμπιού!
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Χωροβάτες
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  L A S E R

NESTLE 
Pulsar Η

NESTLE 
Pulsar ΗV-R

NESTLE 
Pulsar ΗV-G

Topcon 
RL-H5A

Topcon 
RL-VH4DR

Eμβέλεια ακτίνας 600 m 500 m 500 m 800 m 300 m

Ακρίβεια οριζόντια/κάθετη ± 1mm/ 10m ± 1mm / ± 2mm / 
± 5mm 

± 1mm / ± 2mm / 
± 5mm ± 1.5mm/30m ± 2mm/20m

Τύπος ακτίνας 635nm red 635nm red 535nm green 2.0 mW red 635 nm red

Ταχύτητα περιστροφής 600 rpm
0; 60; 120; 300; 

600 rpm
0; 60; 120; 300; 

600 rpm
600 rpm 300 rpm

Τάξη Laser class 2 class 2 class 3 3R 3R

Αυτονομία 20 ώρες 20 ώρες 20 ώρες 100 ώρες
Επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες 45 ώρες

Ανθεκτικότητα IP 56 IP 56 IP 56 IP66 IP54

• Αυτόματη οριζοντίωση σε ελάχιστο χρόνο

• Έξυπνος ανιχνευτής ακτίνας laser

• Ασύρματη επικοινωνία

• Συμβατοί με συσκευές καθοδήγησης
   μηχανημάτων

YEARS
TOPCON
GUARANTEE5 YEARS

TOPCON
GUARANTEE5
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• Αύξηση παραγωγικότητας σε εφαρμογές μεγάλης έκτασης.
• Έλεγχος της κλίσης του επιπέδου αναφοράς με συνεχή έλεγχο από ένα 
   περιστρεφόμενο Laser.
• Διατήρηση ενός επιπέδου αναφοράς ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Χωροβάτες
L A S E R

Υψηλή Ακρίβεια και Ταχύτητα!

Laser χωροβάτες κλίσεων

YEARS
TOPCON
GUARANTEE5 YEARS

TOPCON
GUARANTEE5 YEARS

TOPCON
GUARANTEE5

NESTLE 
Pulsar 2S

Topcon 
RL-SV2S

Topcon 
RL-200 1S

Topcon 
RL-200 2S

Εύρος κλίσεων -5% έως +5% -5% έως +5% -5% έως +25% ±10%/-5%+25%

Ακρίβεια ±1mm / 10m ±10” ±7” ±7”

Χρόνος 
Λειτουργίας

20 ώρες 60 ώρες
100 ώρες (αλκαλικές), 

90 ώρες (Νi-MH)
100 ώρες (αλκαλικές), 

90 ώρες (Νi-MH)

Εύρος 
Λειτουργίας

20 m 2 m έως 400 m 1100 m 1100 m

Ανθεκτικότητα IP 56 ΙP 66 ΙP 66 ΙP 66
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Αισθητήρες
L A S E R

• Αυτόματη οριζοντίωση SmartLine®
• Τεχνολογία Ultra-visible GreenBeam®
• Σένσορας ακριβείας ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού
• Σκληρό περίβλημα αλουμινίου
• Απλή λειτουργία

NESTLE 

PDR60
TOPCON 

LS-80L
TOPCON 

LS-B10 
TOPCON 

LS-B10W
TOPCON 

LS-B110 
TOPCON 

LS-B110W
Εύρος εντοπισμού ακτίνας 120 m 800 m 120 mm 250 mm

Ακρίβεια εντοπισμού ακτίνας
± 1mm / ± 2mm 

/ ± 5mm ±10 mm

Mode 1 : ±2 mm
Mode 2 : ±6 mm
Mode 3: ±12 mm
Mode 4 : ±30mm

Mode 1 : ±3 mm
Mode 2 : ±6 mm
Mode 3: ±15 mm
Mode 4 : ±30mm

Ασύρματη επικοινωνία --- --- Όχι Ναί έως 20 m Όχι Ναί έως 20 m

Τα πιο εξελιγµένα laser ευθυγράµµισης NEO

TP-L5

TP-L5GV TP-L5AV TP-L5G TP-L5BG TP-L5B 

Ακρίβεια ± 10” 
Εύρος αυτόματης οριζοντίωσης ± 10 %
Απόσταση Λειτουργίας 
(Ευθυγράμμισης)

Απο 5m έως 150 m

Τηλεχειριστήριο RC-200 
Εύρος Λειτουργίας Τηλεχειριστήριου 200 m

Τύπος laser GreenBeam® Red beam GreenBeam®
Economy 

GreenBeam®
Economy Red 

beam

Αγωγών
L A S E R

Eργονομικός σχεδιασμός & Φωτεινές ενδείξεις
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Machine Control
Κ Α Θ Ο ∆ Η Γ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Καθοδήγηση και έλεγχος     
χωματουργικών μηχανημάτων

Τα συστήματα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  Πλήρως αυτόματα:
Το σύστημα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή, υλοποιεί 
το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που έχει ‘φορτωθεί’ στον 
ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή.

  Ημιαυτόματα:
Το σύστημα καθοδηγεί τον χειριστή για τις απαιτούμενες 
ενέργειες ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για πάνω από 70 χρόνια η TOPCON οδηγεί τις εξελίξεις στις κατασκευές αναπτύσσοντας νέα και 
πρωτοποριακά εργαλεία. Όλη αυτήν την εμπειρία η TOPCON την ενσωματώνει στα συστήματα 
καθοδήγησης και ελέγχου χωματουργικών μηχανημάτων με την χρήση της τεχνολογίας GPS, ειδικών 
χωροβατών Laser καθώς και με συνδυασμό αυτών.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα 
τα χωματουργικά μηχανήματα Grader, Μπουλντόζες, 
Εκσκαφείς, ασφαλτικά, Drag-scrapers, Levelers. 
Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα των 
χειριστών, μηχανημάτων και μειώνεται το κόστος 
εργασίας, υλικών. Τέλος μειώνεται ο αριθμός ελέγχων 
και ο χρόνος λειτουργίας των μηχανημάτων (λιγότερα 
περάσματα και εξοικονόμηση υλικών).
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Το Grader laser και οι αισθητήρες laser μπορούν 
να αποτελέσουν την πιο απλή και οικονομική λύση 
στα συστήματα ελέγχου μηχανημάτων.

Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα  αναβάθμισης 
των συστημάτων από απλά σε ημιαυτόματα ή 
αυτόματα.

Η ΤΟPCON διαθέτει τον 
καλύτερο εξοπλισμό για 

κάθε είδους εργασία
LS-B10 & LS-B10W
Χρήση σε:

• Έλεγχο μηχανημάτων

• Έλεγχο κλίσεων 

Σειρά RL-200
• Αύξηση παραγωγικότητας σε εφαρμογές  
   μεγάλης έκτασης

• Έλεγχος της κλίσης του επιπέδου    
   αναφοράς με συνεχή έλεγχο από ένα 
   περιστρεφόμενο Laser

• Διατήρηση ενός επιπέδου αναφοράς
 ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές 
   συνθήκες
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Με τη χρήση του 3D-GPS+ μπορείτε να αφαιρείτε ή να προσθέτετε υλικό χωρίς την 

ανάγκη πασσάλων.

Χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του 3D-GPS+ της TOPCON είναι η δυνατότητα να 

λαμβάνει ταυτόχρονα διορθώσεις και από τα τρία παγκόσμια συστήματα αναφοράς 

GPS, GLONASS, GALILEO με 40% μεγαλύτερη κάλυψη σήματος.

Το Topcon LPS-900 είναι το ιδανικό σύστημα για εργασίες ανάμεσα από κτίρια ή 

σε περιοχές με μεγάλη βλάστηση όπου η επικοινωνία με τους δορυφόρους υπό 

άλλες συνθήκες δεν θα ήταν εφικτή. 

• Τεχνολογία Xtrak της Topcon 

• Χωρίς χρεώσεις ραδιοεπικοινωνίες 2.4Ghz 

• Η Gx-60 κονσόλα ελέγχου λειτουργεί με LPS, GPS & 

  με όλα τα 3D συστήματα 

• Γραφικές ενδείξεις για την απόκτηση της χαμένης ακτίνας 

Σύστηµα 3D-GPS+

Σύστηµα LPS-900

• Ακρίβεια  
• Ταχύτητα 
• Αυτόματη ανίχνευση

Με το Topcon’s 3D -MC2 shatters επιτυγχάνετε αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβειας 
έως & 200% σε σχέση με τα υπάρχοντα 3D μηχανήματα της αγοράς. Το αποτέλεσμα της 
δουλειάς του είναι συγκρίσιμο με αυτό των Motorgraders.

Είναι φιλικό προς το χρήστη και εξασφαλίζετε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη 

χρήση της μπουλντόζας. 

Το 3D-MC2 θα αλλάξει δραστικά το ρόλο που η μπουλντόζα σας δουλεύει σε μια 

περιοχή και μπορεί να εξαλείψει ακόμα και την ανάγκη για Grader.

Χρησιμοποιεί το κιβώτιο ελέγχου GX-60 Topcon, GPS+ κεραία, MC-R3 δέκτης και 

νέο 3D -MC2. 

Ο αισθητήρας σε συνδυασμό με το προηγμένο νέο λογισμικό ελέγχου παρέχει τη 

δυνατότητα να ενημερώνει για τη θέση που βρίσκεται το μηχάνημα μέχρι και 100 

φορές ανά δευτερόλεπτο. 

Ο MC2 αισθητήρας συνδυάζει ένα γυροσκόπιο, μια πυξίδα και έναν αισθητήρα 

αδράνειας για να μετράει το Χ, Ψ & Ζ, καθώς επίσης και την στροφή, την κλίση και 

την επιτάχυνση της μπουλντόζας.

Σύστηµα 3D-MC2

Machine Control
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Σύστηµα mmGPS

Are you “Ready” to Pave?
Είστε “έτοιμοι” για 
επιστρώσεις ασφάλτου;

Η TOPCON παρουσιάζει μια έξυπνη ολοκληρωμένη 

λύση με προϊόντα χαμηλού κόστους για τις εφαρμογές 

επίστρωσης.

Σύστηµα Paver 

Αναμεταδότης LZ T5

Αισθητήρας 
TOPCON PZS-1

Αισθητήρας TOPCON 
PZS-MC (Machine Control)

ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΛΥΣΗ

Machine Control
Κ Α Θ Ο ∆ Η Γ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Εκμεταλευτείτε την πρωτοπόρο τεχνολογία της ΤΟPCON Millimeter GPS TM και μετατρέψτε το γεωδαιτικό σας δορυφορικό σύστημα 
σε ένα σύστημα εντοπισμού με ακρίβεια εφάμιλλης ενός γεωδαιτικού σταθμού.

Το Millimeter GPS TM αποτελεί μια αποκλειστική τεχνολογία της TOPCON 
η οποία αλλάζει τα δεδομένα στην συνάρτηση του απαιτούμενου χρόνου 
εργασίας στο πεδίο με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
Συνδυάζοντας συσκευές Laser Zone TM της TOPCON, ανάλογα με το 
είδος της εργασίας σας, με τον κινητό σας δορυφορικό δέκτη GPS 
TOPCON, έχετε την δυνατότητα να αυξήσετε την ποιότητα της δουλειάς 
σας, βελτιώνοντας την υψομετρική ακρίβεια του συστήματός σας σε 
χιλιοστά (mm), και εκτοξεύοντας παράλληλα την αποδοτικότητά σας 
στο μέγιστο. Εγκαθιστώντας τον Laser Zone αναμεταδότη στο πεδίο της 
εργασίας σας και συνδέοντας πλήρως ασύρματα τον αισθητήρα με το 
κινητό δέκτη GPS (Rover), έχετε άμεσα σε πραγματικό χρόνο ακρίβεια 
χιλιοστού στις τιμές των υψομέτρων. Το Millimeter GPS TM, χωρίς καμία 
αλλαγή στο συμβατικό τρόπο εργασίας σας με το GPS, σας προσφέρει 
υψομετρική ακρίβεια αντίστοιχης ενός γεωδαιτικού σταθμού και την 
ταχύτητα ενός RTK δορυφορικού συστήματος.

•  Ιδανικό για εφαρμογές οδοποιίας
•  Ιδανικό για κάθε είδους εφαρμογές με έντονες υψομετρικές 
 μεταβολές του αναγλύφου
•  Ιδανικό για εφαρμογές ελέγχου δομικών μηχανημάτων Machine Control
•  Ιδανικό για απαιτητικά τεχνικά έργα
•  300% αύξηση της ακρίβειας!
•  Εμβέλεια 600μ. αναβαθμίσιμη έως και 2,4 Km
•  Δυνατότητα παράλληλης εργασίας απεριόριστου αριθμού κινητών
 δορυφορικών δεκτών Rover
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Το 3Di είναι το πιο κατάλληλο σύστημα για μπουλντόζες, τσάπες και compactors. 

Με το 3Di, έχετε τον έλεγχο σε όλες τις ενέργειες της μπουλντόζας σας και εξασφαλίζετε 

από την αρχή την μετακίνηση των αντικειμένων προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Το 3Di GPS+  σύστημα της Topcon μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό 

των ορίων του έργου σας. 

•  Σημαντική αύξηση παραγωγικότητας 

•  Χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης

•  Σημαντική μείωση στο χρόνο που χρειάζεται να πασσαλώσετε μια εργασία. 

•  Εύχρηστο λογισμικό φιλικό για όλους τους χειριστές 

•  Λιγότερος χρόνος αποπεράτωσης του έργου

•  Δυνατότητα προσαρμογής σε μπουλντόζες και τρακτέρ. 

Σύστηµα 3Di-GPS+

Pocket 3D
Συνδυάζοντας το TOPCON GPS και το Pocket 3D, αποκτάτε τον έλεγχο 
στην κάθε σας εργασία. 

Το Pocket 3D είναι μια συλλογή από πανίσχυρα λογισμικά που τρέχουν σε 
χειριστήρια με περιβάλλον Windows Mobile, Windows Embedded Hand-
held, και Windows PC.
To Pocket 3D απλοποιεί τη συλλογή δεδομένων στο πεδίο ενώ ταυτόχρονα 
επιτρέπει και τον άμεσο έλεγχο τους.

Μερικά χαρακτηριστικά του Pocket 3D είναι:
•  Έλεγχος κλήσης, cut/fill κ.α., παντού!

•  Σύνδεση με SiteLink3D

•  Grade stakes

•  Ογκομετρήσεις, Συγκρίσεις επιφανειών

•  Μετράει και αποθηκεύει ταυτόχρονα

•  Διαχείριση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Μία οθόνη αφής είναι αρκετή για να εκτελείτε όλες τις λειτουργίες. 
Δεν απαιτούνται χειριστήρια με πολλά κουμπιά που ποτέ δεν χρησιμοποιείτε. 
Απλά αγγίξτε την οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή και ξεκινήσατε.

ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΛΥΣΗ
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Το λογισμικό TIERRA αποτελεί μια εφαρμογή για τηλεματική διαχείριση & 
έλεγχο του μηχανοκίνητου στόλου ενός εργοταξίου.
Παρέχει δεδομένα για την τοποθεσία, τους χρόνους λειτουργίας και την 
μηχανική κατάσταση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Το TIERRA είναι ένα 
εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες του να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη 
εικόνα για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μηχανοδηγών 
και των δομικών μηχανημάτων του εργοταξίου και να προσαρμόσουν ή και 
να επανασχεδιάσουν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανοκίνητου εξοπλισμού. 
Επίσης η εφαρμογή αυτή αποτελεί μια επιπρόσθετη ασπίδα ασφαλείας 
βοηθώντας στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση εργοταξιακών 
ατυχημάτων αλλά και στην αντιμετώπιση κλοπής.

Το TIERRA αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε εργοτάξιο αφού δίνει 
λύσεις στα σημαντικότερα προβλήματα.

Η Απόλυτη Εφαρμογή για την Τηλεματική Διαχείριση
και τον Έλεγχο Μηχανημάτων

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ • ΝΕΚΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ • ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
• ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ

Geofence
Η εφαρμογή Geofence επιτρέπει τον 
ορισμό μιας περιοχής ελέγχου που θα 
αντιστοιχεί σε κάθε μηχανή.

Remote Anti-Start
Μέσω αυτής της εφαρμογής ο χρήστης 
έχει την δυνατότητα απενεργοποίησης 
τηλεματικά οποιουδήποτε 
μηχανήματος.

Αποδοτικότητα
Ο χρήστης του TIERRA ενημερώνεται 
άμεσα για την αποδοτικότητα κάθε 
μηχανήματος σε κάθε τοποθεσία.
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Ηλεκτρικό Τιμόνι AES-35

Προσφέρει ακρίβεια και υψηλή αξιοπιστία στην αυτοματοποιημένη καθοδήγηση του 
οχήματος. Νέα σχεδίαση με μειωμένες διαστάσεις και αθόρυβη λειτουργία.
Είναι εύκολη η  εγκατάσταση και η χρήση του και παρέχει πλήρη συμβατότητα με το 
AGI-4.

 00357-22678897 | E. info@haldera.com.cy

Γεωργία Ακριβείας
P R E C I S I O N  A G R I C U L T U R E

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ TOPCON

Το Απόλυτο Εργαλείο για τον Αγρότη

Η σειρά  Τopcon X  έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει έλεγχο 
ακριβείας στην καθοδήγηση και στην εισαγωγή δεδομένων  από 
τον αρχάριο έως τον πιο εξειδικευμένο χειριστή.  Οι κονσόλες 
της  σειράς  Τopcon X   διαθέτουν φιλικό μενού και μπορούν να 
εμφανίσουν στην οθόνη επιλεγμένες λειτουργίες ανάλογα με το 
επίπεδο εξοικείωσης του χειριστή. Είναι αξιόπιστες και εύκολες στη 
χρήση, συνδυάζοντας ταχύτητα και ακρίβεια.

Αισθητήρας παρακολούθησης
καλλιέργειας CROPSPEC

Παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων 

σχετικά  με την περιεκτικότητα της καλλιέργειας 
σε άζωτο 

Λογισµικό AGFORM-3D
Πλήρης έλεγχος του συστήματος από την αρχή μέχρι το τέλος.
Προσφέρει εργαλεία σχεδίασης και δημιουργίας αναφορών.

Βασικό στοιχείο της 

προσφερόμενης λύσης 
από την Topcon είναι ο 

δορυφορικός δέκτης/
ελεγκτής  του συστήματος διεύθυνσης: AGI-4, ο 
οποίος ενσωματώνει WAAS, EGNOS, MSAS, με 

δυνατότητα επέκτασης σε πλήρες GNSS, 2cm RTK. 
Προσφέρει υψηλή ακρίβεια καθοδήγησης και 

απεριόριστες δυνατότητες αναβάθμισης.

Κονσόλες Τopcon  X14 4.3”,  X25 8.4” και X35 12.1”

Δέκτης/ελεγκτής συστήµατος 
διεύθυνσης AGI-4



∆ασολογικός Εξοπλισµός
F O R E S T  &  F I E L D

Increment Borers
Η μεγαλύτερη επιλογή μεγεθών και μοντέλων.

Mantax Black & Gator Eyes
Στοχεύστε τους δύο τέλεια ευθυγραμμισμένους δείκτες λέιζερ – 

απλά τραβήξτε χώρια τους σιαγόνες της δαγκάνας μέχρι τα σημεία 
λέιζερ να τοποθετηθούν εκεί που θέλετε.

3D Pile
Δασικοί, τοπογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές... 

Μετρήστε, Χαρτογραφήστε, επεξεργαστείτε, Αποθηκεύστε:
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες εμφανίζονται στη γραφική οθόνη.

The Borer Starter
Πτυσσόμενη μίζα για ευκολότερη διαστολή μέσα στο 
δέντρο και για την απόκτηση ποιοτικών στοιχείων σε 

κατεψυγμένα  και μασίφ ξύλα και μασίφ ξύλα. 

Tree Core Reader
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα, την 
ηλικία, την ανάπτυξη, τα αποτελέσματα γονιμοποίησης, τις κλιματικές 
επιπτώσεις και περισσότερα μελετώντας τον πυρήνα του ξύλου που 
εξάγετε.

Mantax Blue
Το παχύμετρο Mantax Blue είναι 
το πλέον κατάλληλο εργαλείο για 
την εύκολη μέτρηση διαμέτρου σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας.

Digital Clinometers
Το κλινόμετρο Haglof είναι το ιδανικό όργανο για τη μέτρηση 
κάθετων γωνιών και των κλίσεων των δένδρων, των κτιρίων, των 
τοίχων, των σηράγγων, των δρόμων και πολλά άλλα με γρήγορο 
τρόπο. 

>

>

>

>
>

>

>
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ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ - ΜΥΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΤΡΙΚΟΧΛΙΑ

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΘΗΚΕΣ

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΕΣ - ΣΤΑΔΙΕΣ

Παρελκόµενα
Ε ί µ α σ τ ε  δ ί π λ α  σ α ς  κ ά θ ε  σ τ ι γ µ ή

ΡΑΒΔΟΙ

ΤΡΙΠΟΔΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ & 
ΠΡΙΣΜΑΤΑ
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www.haldera.com.cy

HALDERA TRADING LTD.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ    ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ    SERVICE    ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ
Κλείσοβας 1, 1055 Λευκωσία, Γρ. 203

Τηλ.: 00357-22678897 ,Fax: 00357-22660358
Email: info@haldera.com.cy


